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Sessão Legislativa Ordinária da
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Reunião Ordinária da 1ª Sessão
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Democrático para o

Desenvolvimento de Minas

Gerais

5.3.2011 857

24.2.2011 1ª Reunião Especial da Comissão 5.3.2011 916
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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

5.3.2011 917
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Desenvolvimento Sustentável na

1ª Sessão Legislativa Ordinária
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24.2.2011 1ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

3.3.2011 61
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Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei

Complementar nº 123

4.3.2011 287

1º.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

4.3.2011 288

1º.3.2011 2ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

4.3.2011 289
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1º.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

de Redação na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.3.2011 917

1º.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.3.2011 918

1º.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.3.2011 1072

1º.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1173

1º.3.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.3.2011 1175

1º.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1176

1º.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.3.2011 1176

1º.3.2011 1ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Esporte e Lazer na 1ª Sessão

18.3.2011 1179
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura
1º.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1179

1º.3.2011 2ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.3.2011 1182

1º.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Turismo, Indústria,

Comércio e Cooperativismo na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.3.2011 1182

2.3.2011 13ª  Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

4.3.2011 159

2.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.3.2011 919

2.3.2011 1ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.3.2011 928

2.3.2011 2ª Reunião Especial da Comissão

do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.3.2011 1073
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2.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

de Saúde na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1185

 2.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

de Cultura na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1186

2.3.2011 1ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1186

2.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1189

2.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1190

2.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.3.2011 1296

3.3.2011 14ª  Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

5.3.2011 299

3.3.2011 1ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 1ª

11.3.2011 922
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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura
3.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.3.2011 925

3.3.2011 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.3.2011 1192

10.3.2011 Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.3.2011 925

10.3.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.3.2011 1297

 10.3.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.3.2011 1298

14.3.2011 3ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.3.2011 1193

15.3.2011 15ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.3.2011 935

 15.3.2011 4ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.3.2011 1193

15.3.2011 3ª Reunião Extraordinária da 18.3.2011 1194
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Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura
15.3.2011 Solenidade Realizada na 15ª

Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.3.2011 1201

15.3.2011 1ª Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.3.2011 1253

15.3.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

23.3.2011 1305

15.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à

Constituição nº 6/2011

23.3.2011 1307

15.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

24.3.2011 1463

15.3.2011 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.3.2011 1466

15.3.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.3.2011 1468



____________________________________________________________________________

15.3.2011 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.3.2011 1471

15.3.2011 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.3.2011 1471

15.3.2011 1ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.3.2011 1965

16.3.2011 16ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.3.2011 1119

16.3.2011 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.3.2011 1195

16.3.2011 2ª  Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.3.2011 1278

16.3.2011  2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.3.2011 1303

16.3.2011 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

24.3.2011 1473
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Legislatura
16.3.2011 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.3.2011 1681

16.3.2011 1ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.3.2011 1683

16.3.2011 2ª  Reunião Especial da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.3.2011 1685

16.3.2011 1ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.3.2011 1685

16.3.2011 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.3.2011 1688

16.3.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.3.2011 1689

16.3.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.3.2011 1690
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17.3.2011 Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.3.2011 1201

17.3.2011 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.3.2011 1691

17.3.2011 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Minas e Energia na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.3.2011 1966

17.3.2011 3ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.3.2011 1968

18.3.2011 5ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

25.3.2011 1692

22.3.2011 17ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.3.2011 1314

22.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.3.2011 1694

22.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome de

José Élcio Santos Monteze para

25.3.2011 1695
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Diretor-Geral  do DER-MG
22.3.2011 3ª  Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.3.2011 1878

22.3.2011 1ª  Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome de

Gerson Barros de Carvalho para

Diretor-Geral do Deop-MG

26.3.2011 1929

22.3.2011 3ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

29.3.2011 1969

 22.3.2011 3ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.3.2011 1970

22.3.2011 2ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

31.3.2011 2134

22.3.2011 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

31.3.2011 2135

22.3.2011 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.3.2011 2138

22.3.2011 3ª Reunião Ordinária da Comissão 31.3.2011 2139
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de Esporte, Lazer e Juventude

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura
23.3.2011 18ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.3.2011 1517

23.3.2011 5ª  Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.3.2011 1676

23.3.2011 4ª  Reunião Extraordinária da 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

29.3.2011 1931

23.3.2011 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.3.2011 1980

23.3.2011 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.3.2011 2140

23.3.2011 3ª  Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.3.2011 2141

23.3.2011 3ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e da

Ação Social na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.3.2011 2143

24.3.2011 19ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.3.2011 1715

24.3.2011 1ª Reunião Extraordinária da 29.3.2011 1977
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Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Nome de Gerson Barros de

Carvalho para o Deop
24.3.2011 1ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte na

1ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

31.3.2011 2144

25.3.2011 2ª  Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança Pública

na 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

31.3.2011 2146

29.3.2011 20ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

31.3.2011 1991
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 511/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, a proposição em epígrafe altera o § 4º do art.

67 e o parágrafo único do art. 68 da Resolução nº 5.176, de 6/11/97, que contém o

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 26/2/2011, foi  a proposição distribuída a

esta Mesa para receber parecer, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79,

inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio  do  projeto  em  exame,  são  propostas  duas  alterações  no  Regimento

Interno. A primeira, que altera o § 4º do art. 67, reduz de dez para cinco o número

mínimo de Deputados para configurar a possibilidade de indicação de Vice-Liderança

de bancada. Dessa forma, o Líder poderá indicar Vice-Líderes na proporção de um

para cada cinco Deputados ou fração da respectiva bancada. A medida nos parece de

todo oportuna,  uma vez que permite adequar a atual  estrutura das Lideranças às

exigências  decorrentes  da  ampliação  das  atribuições  dos  Líderes  em  face  da

dinamização  do  processo  legislativo  e  do  considerável  aumento  das  demandas

apresentadas  a esta  Casa.  O maior  número de Vice-Líderes permitirá  à bancada

maior capacidade de articulação nos diversos e multifacetados níveis e ambientes do

processo de decisão do Poder Legislativo.

A segunda alteração proposta é a ampliação de três para cinco do número de Vice-

Líderes a serem indicados pelo Líder do Governo. Essa proposta é decorrência da

anterior  e,  num  paralelismo com a ampliação do número  de Vice-Lideranças das

bancadas, possibilitará à Liderança do Governo maior capacidade de articulação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 511/2011

no 1º turno, na forma proposta.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de fevereiro de 2011. 

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 512/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 512/2011 altera a

Resolução  nº  5.198,  de  21/5/2001,  que  modifica  a  estrutura  da  Assembleia

Legislativa, e dá outras providências. 

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, o projeto foi distribuído à Mesa da

Assembleia para, nos termos do inciso VIII do art. 79 do Regimento Interno, receber

parecer.

Fundamentação

Relativamente aos aspectos formais da proposição, esta Casa possui competência

privativa para deflagração do processo legislativo que tenha por objeto a organização

do Poder Legislativo, em conformidade com o disposto no inciso III  do art.  62 da

Constituição do Estado. Além disso, o Regimento Interno deste Parlamento prevê, na

alínea  “d”  do  inciso  VII  de  seu  art.  79,  que  compete  privativamente  à  Mesa  da

Assembleia apresentar projeto de resolução que vise, entre outros assuntos, a dispor

sobre sua organização.

Portanto,  do  ponto  de  vista  formal  não  vislumbramos  qualquer  empecilho  à

aprovação da matéria.

Relativamente aos aspectos financeiros e orçamentários, não identificamos nenhum

problema  dessa  natureza,  pois  a  Assembleia  vem  cumprindo  rigorosamente  as

determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Quanto ao mérito, propõe-se a criação da Diretoria-Geral Adjunta, medida que vem

ao  encontro  das  diretrizes  contidas  no  Direcionamento  Estratégico  da  ALMG,

instituído  pela  Resolução  nº  5.334,  de  15/7/2010,  que  define  as  estratégias  de

atuação  do  Poder  Legislativo  para  o  período  de  2010-2020.  De  acordo  com  o

Direcionamento Estratégico, a Assembleia Legislativa assume alguns compromissos

com o povo mineiro, e uma das diretrizes é a de ter “atuação institucional pautada na
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ética, austeridade, transparência e eficiência administrativa”. Portanto, o novo órgão

passa a responsabilizar-se pelo suporte no desempenho de atividades institucionais

estratégicas e pela gestão das ações de segurança e vigilância da Casa. Com isso,

propicia-se  maior  especialização  de  funções,  com  vistas  ao  alcance  das  metas

propostas pela Direção da Casa.

Diante das razões expostas, verificamos que a proposição é de grande relevância

para a implantação do Direcionamento Estratégico, inexistindo óbice à sua tramitação

no que tange aos aspectos jurídicos, formais, financeiros, orçamentários, fiscais e de

mérito.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

512/2011 no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 28 de fevereiro de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.



54
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Cássio  Soares,

Delvito Alves e Luiz Henrique, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da

Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a estabelecer o

horário das reuniões ordinárias. O Presidente determina a distribuição das cédulas de

votação  aos  Deputados  e  convida  o  Deputado  Delvito  Alves  para  atuar  como

escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado Sebastião Costa

para Presidente e do Deputado Bruno Siqueira para Vice-Presidente, ambos com 7

votos. O Presidente “ad hoc” proclama o resultado da eleição e declara empossado

como Vice-Presidente  o  Deputado  Bruno  Siqueira,  a  quem  passa  a  direção  dos

trabalhos. Com a palavra, o Deputado Bruno Siqueira declara empossado Presidente

o Deputado Sebastião Costa, que assume a Presidência e agradece a confiança nele

depositada.  Ouvidas  as  sugestões  dos  membros  da  Comissão,  a  Presidência

comunica que a Comissão se reunirá ordinariamente às terças-feiras, às 10 horas.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente -  André Quintão - Bruno Siqueira - Luiz Henrique -

Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E

DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h16min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os



55
____________________________________________________________________________

Deputados  Antônio  Júlio,  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a

ser lida por ser a primeira reunião da Comissão e informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente. Em seguida, determina a distribuição das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Carlos Henrique

para  atuar  como  escrutinador.  Feita  a  apuração  dos  votos,  são  eleitos  para

Presidente  o  Deputado  Délio  Malheiros  e  para  Vice-Presidente  a  Deputada  Liza

Prado,  ambos  por  unanimidade.  O  Presidente  “ad  hoc”  declara  empossado

Presidente o Deputado Délio Malheiros, a quem passa a direção dos trabalhos, o qual

em  seguida  dá  posse  à  Vice-Presidente,  Deputada  Liza  Prado.  Ouvidos  os

parlamentares, a Presidência informa que a Comissão se reunirá ordinariamente às

terças-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Carlos Henrique - Duilio de Castro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 511/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de resolução em epígrafe altera o § 4º

do art. 67 e o parágrafo único do art. 68 da Resolução nº 5.176, de 6/11/97, que

contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno, na forma original, vem o projeto à Mesa da Assembleia a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 195, combinado com o art.

79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Nos parlamentos modernos, as atividades do corpo de representantes, cada vez

mais complexas e abrangentes, demandam o desenvolvimento de instâncias internas
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especializadas e a estruturação das funções de coordenação e de organização da

agenda legislativa e das ações de representação de interesses. Nesse contexto, a

existência  de  comissões  permanentes  e  de  colégios  de  Líderes  constitui  um  dos

aspectos mais significativos das transformações que ocorrem atualmente em todas as

casas legislativas, pelo menos nas democracias ocidentais.

A par da estruturação administrativa e política, a consolidação de um conjunto de

normas  regimentais,  democraticamente  discutidas  e  aprovadas,  representa  outro

elemento  de  fundamental  importância  para  o  adequado  funcionamento  do  Poder

Legislativo. Os regimentos internos, por sua vez, devem ser elaborados de forma a

permitir  a necessária racionalidade no processo legislativo, conferindo estabilidade,

visibilidade  e  previsibilidade  aos  processos  dinâmicos  ali  existentes.  Mas  devem,

também,  ser  alterados  sempre  que  a  realidade  social  o  exigir.  Em  síntese,

estabilidade  e  flexibilidade  aparecem  nos  regimentos  internos  não  como  polos

opostos,  mas  como  aspectos  complementares  de  um  contexto  político  rico  e

dinâmico.

As  alterações  propostas  no  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  estão

inseridas no duplo movimento acima mencionado. As eleições de 2010 tiveram como

consequência o crescimento do número de agremiações políticas com representação

no Legislativo mineiro. Dessa dinâmica própria da democracia decorre a necessidade

da revisão dos mecanismos regimentais de organização dos trabalhos parlamentares.

Daí a importância do reforço, ora proposto, no conjunto das instâncias de definição de

Lideranças.

Um  outro  aspecto  importante,  já  mencionado,  diz  respeito  à  atenção  Às

transformações sociais. A criação de comissões permanentes deve acompanhar as

demandas reconhecidas como socialmente relevantes. Não há, portanto, número fixo

ou  absoluto  de  comissões:  a  realidade  social  determina,  em  última  análise,  a

necessidade  de  sua  existência.  Como  se  verá  a  seguir,  esse  dinamismo  social

constitui o fundamento da Emenda nº 1, que apresentamos ao final deste parecer.

Dados  do  Censo  Demográfico  de  2000  apontam  a  existência  de  cerca  de  24

milhões de brasileiros portadores de alguma modalidade de deficiência, número que

equivale a cerca de 14% da população do País, naquele ano. Segundo o documento
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“Retratos da Deficiência no Brasil”, produzido pela Fundação Banco do Brasil e pela

Fundação  Getúlio  Vargas  disponível  na  internet  em

http://www.fgv.br/cps/deficiencia_br/PDF/PPD_Sumario_Executivo.pdf),  esse  número

deverá crescer significativamente até 2030, atingindo o percentual de cerca de 19%

da população do País. A magnitude da questão e sua relevância social justificam,

portanto, a criação de uma comissão permanente específica, voltada para o estudo e

o acompanhamento das questões peculiares da pessoa portadora de deficiência. Daí,

portanto, a apresentação de emenda com esse objetivo, ao final deste parecer.

Apresentamos, também, as Emendas nºs 2 e 3, que têm por objetivo aprimorar o

Regimento Interno, eliminando uma contradição nele existente: o § 3º do art. 54 prevê

a suspensão dos direitos dos parlamentares em várias situações em que a simples

concessão de uma licença não ensejaria  tal  procedimento. Propõe-se,  portanto, a

alteração desse dispositivo e a inclusão de parágrafo específico para disciplinar a

licença  prevista  no  inciso  II  do  mencionado  artigo,  o  qual  contempla  situações

corriqueiras relacionadas com atividades de representação político-parlamentar.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

511/2011, no 2º turno, com as Emendas nºs 1 a 3, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ...  -  Ficam  acrescentados  ao  art.  101  da  Resolução  n° 5.176,  de  6  de

novembro  de  1997,  o  seguinte  inciso  XX;  e  ao  art.  102,  o  seguinte  inciso  XX,

suprimindo-se a alínea “c” do inciso XI e a alínea “d” do inciso XIV do art. 102:

“Art. 101 - ( ...)

I - (...)

XX - de Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência.”

“Art. 102 - (...)

I - (...)

XX - de Defesa das Pessoas Portadoras de Deficiência:

a) as políticas de prevenção das deficiências física, sensorial e mental;

b) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos aos
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direitos das pessoas portadoras de deficiência;

c)  as  políticas  públicas  de  promoção  dos  direitos  das  pessoas  portadoras  de

deficiência;

d)  as  políticas  públicas de acessibilidade, de promoção cultural  e  de integração

social das pessoas portadoras de deficiência.”.”.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - Dê-se ao § 3º do art. 54 a seguinte redação:

“Art. 54 - (...)

§ 1º - (...)

§ 3º - O Deputado licenciado nos termos dos incisos I, III e IV poderá exercer os

direitos assegurados nos incisos V,  VI,  VIII  e  IX do art.  46, ficando suspensos os

enumerados nos demais incisos.”.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O art. 54 do Regimento Interno fica acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 54 - (...)

§ ... - O Deputado licenciado nos termos do inciso II poderá exercer, no que couber,

os direitos assegurados no art. 46.”.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 1º de março de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 512/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o Projeto de Resolução nº 512/2011, que altera

a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa e dá outras providências.

Aprovado  no  1° turno,  na  forma  original,  o  projeto  foi  distribuído  à  Mesa  da

Assembleia para, nos termos da alínea “a” do inciso VIII  do art. 79 do Regimento

Interno, receber parecer para o 2° turno.
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Fundamentação

Conforme demonstrado durante a tramitação do projeto no 1º turno, do ponto de

vista  jurídico-formal,  não  resta  dúvida  de  que  esta  Assembleia  é  dotada  de

competência privativa para iniciar o processo legislativo relativo à edição de normas

que disponham sobre sua organização.  Além disso,  está adequado o instrumento

normativo eleito para dispor sobre a matéria, pois, segundo a alínea “d” do inciso VII

do art.  79 do Regimento Interno, cabe privativamente à Mesa Diretora apresentar

projeto de resolução que vise a dispor, entre outras matérias, sobre o tema tratado

neste projeto.

No que tange aos  aspectos financeiros,  orçamentários  e  fiscais,  vale  dizer  que

existem na Lei Orçamentária Anual – Lei nº 19.418, 3 de janeiro de 2011 – créditos

orçamentários necessários ao atendimento da despesa com a nomeação do titular do

órgão a ser criado; há autorização expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei

nº  19.099,  de  9  de  agosto  de  2010  –  para  a  adoção  da  medida  proposta;  e  a

Assembleia Legislativa vem cumprindo rigorosamente os limites estabelecidos pela

Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à realização de despesas.

Quanto  ao  mérito,  verifica-se  a  compatibilidade  da  proposta  com  as  diretrizes

definidas  no  Direcionamento  Estratégico,  na  medida  em  que  possibilitará  maior

especialização de funções, garantindo mais eficiência no desempenho das atividades

e, em consequência, o alcance das metas estabelecidas.

Em  virtude  da  tramitação  na  Casa  do  Projeto  de  Resolução  nº  511/2011,  que

propõe a alteração da regra contida no § 4º do art. 67 do Regimento Interno desta

Casa, apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda nº 1. De acordo com o

projeto  citado,  será  alterada  a  sistemática  de  indicação  de  Vice-Líderes  para  as

bancadas, passando-se a observar a proporção de um Vice-Líder para cada grupo de

cinco parlamentares ou fração. Em decorrência dessa nova regra, será necessária a

alocação de pessoal  para a prestação de suporte administrativo  e operacional  às

atividades afetas às vice-lideranças.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

512/2011, no 2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ...  -  O  quantitativo  de  cargos  de  recrutamento  amplo  de  Assistente

Administrativo, padrão VL-36, código AL-EX-01, previstos no grupo 5 do item I do

Anexo I da Lei n° 9.384, de 18 de dezembro de 1986,  a serem providos em uma

sessão  legislativa  será  estabelecido  pela  Mesa  Diretora  após  a  composição  das

bancadas,  dos  blocos parlamentares e  das  comissões,  observando-se o  limite de

noventa cargos.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 1º de março de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

do  Deputado  Durval  Ângelo;  aprovação  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  13  a

16/2011 (encaminhando Indicações dos nomes dos Srs. Tadeu José de Mendonça

para o cargo de Presidente  do Instituto de Metrologia  e Qualidade do Estado de

Minas Gerais - Ipem -, Jorge André Periquito para o cargo de Presidente da Fundação

de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig - e José Geraldo Oliveira

Silva para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam - e

da Sra. Ana Maria Pacheco para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro

Preto  -  Faop  -, respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 11/2011 - Projeto de Lei Complementar nº 3/2011 - Projetos de Lei nºs

514 a 538/2011 - Projeto de Resolução nº 539/2011 - Requerimento nº 163/2011 -

Requerimentos da Deputada Rosângela Reis, dos Deputados Romel Anízio e Cássio

Soares, Doutor Wilson Batista, Fabiano Tolentino e Cássio Soares e outros, Fabiano

Tolentino e outros (2), Alencar da Silveira Jr., Elismar Prado, Sávio Souza Cruz (8),

Luiz Henrique (4), Rogério Correia (3), Arlen Santiago (38), Dalmo Ribeiro Silva (27),

Antônio  Carlos  Arantes  (13),  Antônio  Carlos  Arantes  e  Fabiano  Tolentino,  Doutor

Viana (15), Wander Borges (29), Durval Ângelo (2), André Quintão (9), Fred Costa e

Neilando Pimenta e Fred Costa e da Deputada Rosângela Reis (3) - Comunicações:

Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Tiago Ulisses - Questões de

ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Bruno Siqueira, Antônio Carlos

Arantes e Anselmo José Domingos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos

dos Deputados Fred Costa, Neilando Pimenta e Fred Costa, Elismar Prado, Sávio

Souza Cruz (8), Luiz Henrique (4), Rogério Correia (3), Arlen Santiago (38), Dalmo
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Ribeiro Silva (27),  Antônio Carlos  Arantes (13),  Antônio  Carlos  Arantes e Fabiano

Tolentino, Doutor Viana (15), Durval Ângelo (2), André Quintão (9) e Wander Borges

(29); deferimento - Questões de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimentos

da  Deputada Rosângela  Reis  (3);  aprovação -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação de

Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 511/2011; discurso

do Deputado Carlin Moura; questão de ordem; discurso do Deputado Durval Ângelo;

questão de ordem; discurso do Deputado Durval Ângelo; encerramento da discussão;

votação do projeto; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº

512/2011; aprovação - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro -  Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -  Neider Moreira -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Romeu Queiroz -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Carlin  Moura, 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

Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, é com alegria

que mais uma vez o vemos no exercício “ad hoc” da Presidência, o que tanto dignifica

e abrilhanta esta Casa. Na quinta-feira, protocolei requerimentos junto à Mesa desta

Casa e imaginei que tivessem sido abordados na ata. Gostaria que constassem dela.

Os  requerimentos  tratam  de  um  encaminhamento  que  este  parlamentar  fez  ao

Corregedor Nacional do Ministério Público no Conselho Nacional do mesmo órgão. O

Ministério Público julga infrações contra Promotores e Procuradores no Brasil. Não

indiquei isso no requerimento, mas tenho uma vasta documentação denunciando a

Sra. Sandra Guimarães Cardoso, Promotora da Comarca de Patrocínio. As denúncias

referem-se a  fatos  ocorridos  em  outubro  de  2008,  quando ela  era  Promotora  de

Coromandel,  e  a  fatos  mais  recentes,  relativos  ao  exercício  do  seu  mister  na

Comarca de Patrocínio. No dia 24 de outubro de 2008, três cidadãos de Patrocínio -

Adriano  José  da  Silva,  Iraci  José  dos  Santos  e  Marcelo  José  da  Silva  -  foram

abordados em frente à sua loja, em Patrocínio - Loja do Marcelo -, sob a alegação de

que haviam sido denunciados por Cincinato Guimarães, tio da Promotora de Justiça

Sandra  Guimarães  Cardoso,  por  roubo  de  poucas  cabeças  de  gado.  Eles  são

proprietários rurais em Patrocínio e apresentaram à Polícia Militar a respectiva guia.

Por isso quero que os requerimentos constem da ata, pois foram protocolados na

quinta-feira. Os três cidadãos apresentaram todos os documentos para comprovar a

propriedade do gado. Pasmem os senhores: a Promotora, não satisfeita, e o seu tio,

sem autoridade policial, invadiram a propriedade rural do Sr. Adriano José da Silva,

em Patrocínio, de forma violenta. Tenho aqui fotos que mostram a Promotora dentro

da  propriedade,  dizendo  que  o  gado  era  dela.  Mas  ela  não  comprovou  essa

afirmação, e foi instaurado o inquérito policial. Apesar das notas fiscais apresentadas,
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ela dizia, aos gritos, invadindo a propriedade do primeiro signatário, que queria uma

perícia, porque teria havido fraude na marca do gado, no couro. Foi feita a perícia

pela Polícia Civil, que comprovou que o gado tinha uma só marca - parece que eram

poucas  cabeças.  Sr.  Presidente,  daí  vem  o  absurdo:  o  inquérito  foi  normalmente

arquivado,  e  a  Promotora  está  perseguindo o  Delegado  de Polícia  Leonardo dos

Santos Diniz, que concluiu pelo arquivamento do processo. Isso deve constar da ata.

O  proprietário  da  fazenda,  que  tinha  problemas  cardíacos,  faleceu  após  esse

episódio  absurdo  de  violência  em  sua  propriedade  rural.  Ela  é  “Promotora  de

Injustiça”? Ela  é  fazendeira? O que ela é?  Encaminhei  ao  Conselho  Nacional  do

Ministério  Público  a  representação  da  família  contra  a  Promotora.  A família  vai

processá-la  e  vai  processar  o  Estado.  Encaminhei  também  a  representação  do

Delegado  Leonardo,  que se  diz  perseguido  pela  Promotora.  Atualmente,  ela  está

monitorando, a serviço do Prefeito Municipal, a Câmara Municipal. Está processando

Vereadores que votam contra o Prefeito. O Vereador Cássio Remis dos Santos, de

Patrocínio, também está representando contra a Promotora, pois sempre que vota de

acordo com o povo e contra a Promotora, é processado. É um absurdo termos um

Ministério Público desse naipe. Vemos distúrbios no poder público ou em ações da

polícia. Estamos denunciando a atuação da Rotam no Aglomerado da Serra, estamos

dizendo que o correto, como aconteceu com a Rota, em São Paulo, com a Rotam, em

Goiás, com o Bope, no Rio de Janeiro, é a revisão desses métodos violentos, que são

usados porque talvez o Ministério Público não funcione, porque talvez haja Promotor

de Justiça como essa. Quero tornar esse fato conhecido, pois outro dia um policial

disse  que  denunciamos  policiais  que  cometeram  crimes,  mas  não  denunciamos

outros níveis de governo. Quero dizer que essa informação não é verdadeira. Hoje a

perseguição  estendeu-se  por  toda  a  Polícia  Civil  de  Patrocínio,  que  a  Promotora

elegeu como inimiga. Ela não tem condições de estar, em seu mister, nessa comarca;

tem de ser afastada. Esperamos que o Ministério Público não use de corporativismo

nesse caso. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada. 

Correspondência

- O Deputado Bruno Siqueira, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:
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“MENSAGEM Nº 13/2011*

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Tadeu José

de Mendonça para o cargo de Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade do

Estado de Minas Gerais – Ipem.

O referido Instituto tem por finalidade executar, nos termos da delegação outorgada

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro

–, as atividades de metrologia legal e fiscalizar a qualidade de bens e serviços no

Estado,  observada  a  política  formulada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,

Tecnologia  e  Ensino  Superior,  conforme  prescrição  contida  no  art.104  da  Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

O indicado tem ampla  atuação  na  vida  pública  e  privada,  preenchendo,  assim,

todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente do Ipem.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 2/2011

Indicação do Sr. Tadeu José de Mendonça para o cargo de Presidente do Instituto

de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 14/2011*

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Jorge André

Periquito para o cargo de Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de

Minas Gerais – Utramig.

A referida  Fundação  tem por  finalidade promover  a  habilitação e  a  qualificação
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profissional,  a  formação  e o  aperfeiçoamento  de professores em  nível  superior  e

instrutores  para  modalidades  técnicas,  bem  como  a  educação  técnica,  o

desenvolvimento  de  metodologias  e  a  aplicação  de recursos  tecnológicos  para  a

qualificação e a especialização para o trabalho, observada a política formulada pela

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, conforme prescrição contida no art. 240

da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011. 

O indicado é Bacharel em Direito  e em Publicidade e Propaganda e tem ampla

atuação na vida  pública  e  em atividades  privadas,  preenchendo,  assim,  todos  os

requisitos para ocupar o cargo de Presidente da Utramig.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 3/2011

Indicação do Sr. Jorge André Periquito para o cargo de Presidente da Fundação de

Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 15/2011*

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de José Geraldo

Oliveira Silva, para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins –

Fucam.

A  referida  Fundação  tem  por  finalidade  apoiar  a  permanência  de  crianças,

adolescentes e jovens na escola, por meio da organização e da oferta de proteção

social dirigida e focada, conforme prescrição contida no art.174 da Lei Delegada nº

180, de 20 de janeiro de 2011.

O indicado é Bacharel em Ciências Sociais e tem ampla atuação na vida pública,

preenchendo,  assim,  todos  os  requisitos  para  ocupar  o  cargo  de  Presidente  da

Fucam.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 4/2011

Indicação  do  Sr.  José  Geraldo  Oliveira  Silva  para  o  cargo  de  Presidente  da

Fundação Educacional Caio Martins - Fucam.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 16/2011*

Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Ana Maria

Pacheco para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto – Faop.

A referida Fundação tem por finalidade promover, incentivar e administrar atividades

artísticas e culturais e manter escola de cursos de livre docência voltados para as

áreas das artes plásticas e industriais, o artesanato, os ofícios, a conservação e a

restauração, conforme prescrição contida no art. 116 da Lei Delegada nº 180, de 20

de janeiro de 2011.

A indicada é bacharel em Engenharia Civil, com especialização em Urbanismo, e

tem ampla atuação na vida privada e em atividades públicas, preenchendo, assim,

todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da Faop.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 5/2011

Indicação do nome da Sra.  Ana Maria Pacheco para o cargo de Presidente da

Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop.

- À Comissão Especial.
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OFÍCIOS

Do  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do  Estado,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.119/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

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

Minas Gerais, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.517/2010, em

atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 438/2011.)

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

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.675/2010,  da Comissão de

Segurança Pública.

Do  Sr.  Cláudio  Varella  de  Souza,  Promotor  de  Justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.756/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

Do. Ten.-Cel. PM Magno Anderson Ferreira, Subcorregedor da PMMG, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 7.086/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 11/2011

Altera o art. 136 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Acrescente-se ao art. 136 da Constituição do Estado os seguintes inciso IV

e parágrafo único:

“Art. 136 - (...)

I - Polícia Civil;

II - Polícia Militar;

III - Corpo de Bombeiros Militar; e

IV - Secretaria de Estado de Defesa Social.

Parágrafo único - O corpo funcional das unidades prisionais e socioeducativas se
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subordinam  ao  Governador  do  Estado,  integrando,  para  fins  operacionais,  a

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  encarregada  de  elaborar,  coordenar  e

administrar  a  política  prisional  e  a  política  de  atendimento  às  medidas

socioeducativas.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho do

Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Fred

Costa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Rogério Correia -

Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda. 

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por escopo a inclusão da

Secretaria de Estado de Defesa Social no rol dos órgãos da Seguranaça Pública.

É notória a missão da Secretaria de Defesa Social em promover a segurança da

população  em  Minas  Gerais  desenvolvendo  ações  de  prevenção  à  criminalidade,

integração operacional dos órgãos de Defesa Social, custódia e reinserção social dos

indivíduos privados de liberdade, proporcionando a melhoria da qualidade de vida das

pessoas. 

A Secretaria de Estado de Defesa Social, criada em 2003 pela Lei Delegada nº 56

de  29/1/2003,  tem  por  finalidade  planejar,  organizar,  dirigir,  coordenar,  gerenciar,

controlar  e  avaliar  as  ações  operacionais  do  setor  a  cargo  do  Estado visando  à

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, à

redução dos índices de criminalidade, à recuperação de presos para reintegrá-los na

sociedade e à assistência judiciária  aos carentes de recursos, competindo-lhe:  I  -

elaborar, executar e coordenar, em conjunto com a Polícia Militar, a Polícia Civil,  o

Corpo  de  Bombeiros  Militar,  a  Defensoria  Pública  e  entidades  da  sociedade  civil

organizada, o Plano Estadual de Segurança Pública e o sistema integrado de defesa

social; II - coordenar o diálogo entre o Estado e a sociedade sobre o processo de

exclusão  social  gerador  de  indivíduos  autores  de  atos  infracionais,  com  vistas  à

construção  compartilhada  de  soluções  destinadas  a  reverter  esse  fenômeno  no
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Estado; III - vincular suas ações ao processo de desenvolvimento econômico e social,

realizando,  em  parceria  com  outros  órgãos  de  governo  e  com  instituições  da

sociedade civil organizada, programas e projetos voltados para a consecução de seus

fins;  IV  -  administrar  o  sistema  penitenciário  e  os  centros  de  atendimento  ao

adolescente em conflito com a lei do Estado, proporcionando aos indivíduos autores

de  ato  infracional  condições  efetivas  para  se  reintegrarem  à  sociedade  como

cidadãos; V - exercer outras atividades correlatas.

A respeito da proposta que ora apresentamos, é certo que a Polícia Militar, a Polícia

Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

se  subordinam  ao  Governador  do  Estado,  integrando,  para  fins  operacionais,  a

Secretaria  de  Estado de Defesa Social.  É  necessário  enfatizar  a  necessidade da

formalização  desta  Secretaria  como órgão de Segurança Pública  e,  desta  forma,

justificada a proposição pela vontade de nossos representados e ainda, em acordo

com a simetria que se espera do atual pacto em que se organiza nossa sociedade,

conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposta de emenda à

Constituição do Estado.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 21/2007)

Altera o art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que dispõe

sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A alínea “b” do inciso I do art. 8º da Lei Complementar nº 64, de 25 de

março de 2002, passa a vigorar com a seguinte modificação:

Art. 8º - (...)

I - (...)

b)  cinqüenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se homem, e

cinqüenta  anos  de  idade  e  vinte  e  cinco  anos  de  contribuição,  se  mulher,  para

professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas,
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quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e

modalidades,  incluídas,  além do exercício da docência, as de direção de unidade

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

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

Art. 3º - Os efeitos desta lei retroagirão à data de 11 de maio de 2006.

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 11.301, de 10/5/2006, que

altera o art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, (Lei Federal nº

9.394, de 1996,  foi  estendida a aposentadoria especial  dos professores a que se

refere  o  §  5º  do  art.  40  da  Constituição  da  República,  aos  Diretores,  aos  Vice-

Diretores,  aos Coordenadores e aos Assessores Pedagógicos, além daqueles que

atuam nas diversas modalidades da educação básica.

Essa mudança, sancionada pelo Presidente Lula, atende a uma concepção mais

ampla de educação, aumentando o rol de beneficiários da aposentadoria especial, a

qual a atual jurisprudência brasileira debatia há anos. Com o conceito de atividades

educacionais agora determinado, os profissionais que exercem funções de direção,

coordenação  e  assessoramento  pedagógico  somam-se  aos  do  magistério  nas

diversas  modalidades  da  educação  básica,  fazendo  justiça  a  todo  o  segmento

educacional.

Mudando assim a regulamentação feita pela LDB, antes restritiva, a intepretação da

Constituição,  em  seu  art.  40,  §  5º,  confere  alcance  a  um  número  maior  de

profissionais da educação, nas redes pública e privada, uma vez que nunca foi justo

limitar  o  direito  à  aposentadoria  especial  apenas  àqueles  professores  que

ministrassem aulas, em sala de aula.

Há exemplos de professores que ficaram alguns meses – portanto, provisoriamente

- exercendo funções de direção ou coordenação e que estavam sendo obrigados a

trabalhar  mais  cinco  anos  em  sala  de  aula,  para  terem  direito  à  aposentadoria

especial.  Traduz-se,  assim,  essa  mudança  em  uma  medida  que  faz  justiça  aos

profissionais de educação que tenham exercido ou venham a exercer funções tão

nobres quanto aquelas de sala de aula.
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A mudança na Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  se  faz  necessária  diante  da

redação atual,  já  citada acima.  Apesar  de entendermos que a aplicação da nova

legislação federal é automática e alcança os servidores da rede estadual, isto é, os

segurados do regime de previdência próprio do Estado mantido pelo Ipsemg, o nosso

projeto  se  justifica  pela  necessidade  de  atualizarmos  a  legislação  estadual,  até

mesmo para expressar uma declaração de concordância com o novo dispositivo, por

todas as razões que expusemos anteriormente.

Nesse sentido,  pela  importância  da  matéria  aludida,  contamos  com  o  apoio  de

todos  os  ilustres  Deputados  desta  Casa  à  aprovação  deste  projeto  de  lei

complementar.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 514/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a  carga  tributária  nas  operações  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para 7% (sete por cento) a carga tributária nas

operações promovidas por estabelecimento industrial com laje pré-fabricada.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a promover tratamento tributário

isonômico  a  um  produto  que  já  é  utilizado  em  larga  escala  na  construção  civil,

especialmente em razão da economia significativa que proporciona no custo final da

obra, aliado ao aspecto ambiental, pois,  a construção fica mais limpa, com menor

geração de entulho e consequente preservação do meio ambiente.

Contudo, a laje pré-fabricada atualmente sofre a incidência da alíquota de 12%, ao

passo que produtos da mesma cadeia são tributados com a alíquota de 7%, como no

caso dos blocos pré-fabricados, tijolos cerâmicos, entre outros. 
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Assim,  é  recomendável  a  adoção  da  medida  preconizada  nesta  proposição,

inclusive como elemento de incentivo na expansão da construção civil, reconhecida

como  expressiva  fonte  geradora  de  emprego,  além  de  influir  favoravelmente  no

atendimento das necessidades de habitação da população de baixa renda nas áreas

urbanas,  garantindo  o  acesso  à  moradia  digna  com  padrões  mínimos  de

sustentabilidade, segurança e habitabilidade.

Por tais razões, solicitamos aos nobres pares a aprovação a esta 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 515/2011

Revoga a Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica revogada a Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  Minas  Gerais  paga  pensões  vitalícias  a  ex-governadores  e  não

repassa  informações  detalhadas  sobre  os  benefícios  pagos.  Conforme  legislação

atual,  os  ex-governadores  recebem  generosas  aposentadorias  vitalícias,

independentemente de quanto tempo ficaram no cargo. 

Os dados mais recentes sobre o pagamento do benefício em Minas são de 2007 e

fazem parte  de relatório  da Comissão de Estudos Constitucionais  da OAB-MG. À

época,  conforme  a  entidade,  três  ex-governadores  recebiam  a  pensão:  Eduardo

Azeredo (PSDB), Francelino Pereira (DEM) e Hélio Garcia. Outros ex-governadores

que têm direito ao pagamento são Rondon Pacheco, Itamar Franco (PPS) e Aécio

Neves (PSDB). Não há, porém, confirmação se os três requisitaram o benefício. 

A legislação que criou o pagamento prevê que, em caso de falecimento do titular da

pensão, o valor pode ser pago à viúva e filhos. No caso de homens, o repasse é feito

até que completem 18 anos. Já filhas têm direito à pensão desde que sejam solteiras

ou viúvas sem rendimento. 

Esse  benefício  é  controverso,  pois  a  maioria  dos  trabalhadores  comuns  deve
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recolher contribuições por longos 35 anos e cumprir outros requisitos rigorosos. Isso

demonstra o tratamento desproporcional que esse tipo de benefício ocasiona, ferindo

inclusive o princípio da igualdade. Não é razoável que um governador de Estado, por

mais legitimado que tenha sido pelo voto popular, receba um tratamento desmedido e

que agride preceitos da Constituição Federal.

Para que haja maior transparência no uso do dinheiro público, apresentamos esta

proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Governador  do

Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4/2011, nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 516/2011

Declara de utilidade pública a Associação  Escola de Cordas Clássicas de Passa

Quatro - ECCPQ -, com sede no Município de Passa-Quatro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Clássicas de Passa Quatro - ECCPQ -, com sede no Município de Passa-Quatro.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Escola de Cordas Clássicas de Passa Quatro - ECCPQ

-, com sede no Município de Passa-Quatro, é uma associação civil, de caráter cultural

e educativo, sem fins lucrativos e econômicos.

Tem por objetivo principal proporcionar a crianças, jovens e adultos oportunidade de

acesso à educação em cultura artística, através da elaboração e difusão de projetos

musicais, aulas de música e canto, que visem a despertar e promover o exercício da

cidadania na população carente do Sul de Minas e demais regiões.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares ao projeto

proposto.

- 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 517/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Casa  de  Recuperação  Resgate,  com  sede  no

Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Resgate, com

sede no Município de Patos de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Hely Tarqüínio

Justificação:  A  Casa  de  Recuperação  Resgate  é  uma  associação  sem  fins

lucrativos, que tem por finalidade, entre outras, "promover o recolhimento (resgate) e

tratamento de pessoas com dependência química", fornecendo-lhes condições dignas

de  moradia,  vestuário  e  alimentação,  assistência  à  saúde  e  promovendo  a  sua

reabilitação (art. 2º do estatuto).

Seus  Diretores  são  pessoas  idôneas  e  remuneradas  pelo  exercício  de  suas

funções, como atesta a Prefeita Municipal de Patos de Minas.

As atividades da Casa de Recuperação Resgate são de grande importância para a

comunidade, especialmente diante do quadro de disseminação do uso de drogas, que

vem inquietando as famílias e preocupando as autoridades.

Resgatar os dependentes químicos, oferecendo-lhes tratamento e reintegrando-os

à  sociedade,  é  mais  que  objetivo,  é  a  missão  a  que  se  dedica  a  Casa  de

Recuperação Resgate.

Peço, pois, aos meus ilustres pares a aprovação deste projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 518/2011

Declara  de  utilidade  pública  estadual  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores

Rurais e Agricultores Familiares de Andradas, Caldas e Ibitiúra de Minas - Appraf-MG

-, com sede no Município de Ibitiúra de Minas.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública estadual a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Andradas, Caldas e Ibitiúra de Minas -

Appraf-MG -, com sede no Município de Ibitiúra de Minas.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Ivair Nogueira

Justificação:  A  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares  de  Andradas,  Caldas e  Ibitiúra  de  Minas  -  Appraf-MG -,  com sede no

Município de Ibitiúra de Minas, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente

constituída, que tem por finalidade colaborar no fortalecimento das organizações de

pequenos  agricultores,  estimular  o  processo  de  legalização  de  empreendimentos

ligados às propriedades rurais que atualmente estão na informalidade, fomentar e

assistir  as  famílias  de  agricultores  em  suas  atividades  e  firmar  convênios  com

associações congêneres, autarquias federais,  estaduais, municipais e outras, além

disso, tem como propósito trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de Vida.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor, especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 519/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barão de Cocais o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Barão de Cocais

o imóvel com área de 3.000m² (três mil metros quadrados), situado no Bairro São

Miguel, nesse Município, registrado sob o nº 839, a fls. 161 do Livro 3-A, no Cartório
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de Registro de Imóveis da Comarca de Barão de Cocais. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a abrigar projetos

esportivos e sociais públicos.

Art.  2º - Em contrapartida, o Município de Barão de Cocais doará ao Estado de

Minas Gerais a área de 19.006m² (dezenove mil e seis metros quadrados), situada no

local  denominado Fazenda Sapé ou Itajuru,  na Estrada Itajuru, nº  500,  onde está

localizada a cadeia pública.

Art. 3º - O imóvel de que trata o art. 1º reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada  a  destinação prevista  no  parágrafo  único  do  art.  1º  ou  não for  cumprida  a

obrigação prevista no art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Mauri Torres

Justificação:  O  imóvel  de  que  trata  esta  proposição,  localizado  no  Bairro  São

Miguel, Município de Barão de Cocais, abrigou, por vários anos a cadeia pública.

Para retirar tal instituição do Centro do Município, a administração local construiu

um  prédio  com  a  finalidade  de  abrigar  a  nova  cadeia  pública  no  terreno  com

19.006m², no local denominado Fazenda Sapé ou Itajuru, na Estrada Itajuru, nº 500.

Trata esta proposição de autorizar a transferência de domínio do imóvel da antiga

cadeia para o Município de Barão de Cocais,  para que ali  possam ser realizados

projetos esportivos e sociais em benefício da população local.

Em contrapartida, o Município doará ao Estado o imóvel que abriga a nova cadeia

pública, uma vez que as obras estão sendo acompanhadas pela Secretaria de Estado

de Transportes e Obras Públicas - Setop - e sua administração é de responsabilidade

da Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Considerando os benefícios que tal empreendimento trará à população de Barão de

Cocais, solicitamos o apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de

lei. 

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 520/2011

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.944, de 4 de setembro de 1989, que altera artigos

das Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e 9.758, de 10 de fevereiro de 1989.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 4 setembro de 1989, o

seguinte inciso VII:

“Art. 4º - (...)

VII  -  a  saída  interna  ou  interestadual,  do  estabelecimento  industrial  e  do

estabelecimento de concessionária de veículo automotor de transporte de passageiro,

novo,  quando  destinado  à  atividade  de  transporte  escolar,  desde  que  atenda  as

condições previstas no regulamento e comprove, cumulativamente, que:

a)  o  adquirente  exerce  a  atividade  de  condutor  autônomo  de  veículo  de  sua

propriedade destinado a transporte escolar, utilizando-o para esta atividade;

b) não adquiriu, nos últimos dois anos, veículos com isenção de impostos;

c) o benefício correspondente é transferido para o adquirente do veículo mediante

redução no seu preço.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Zé Maia

Justificação: A medida legislativa que ora se propõe visa a beneficiar um grande

número de trabalhadores autônomos em todo o Estado, em especial aqueles  que

atuam no setor do transporte escolar.

Os proprietários de veículos - automóveis de passageiros - destinados a emprego

na categoria de aluguel - táxi - já gozam da isenção de ICMS há vários anos, em todo

o  território  mineiro.  Assim,  é  razoável  e  justo  estender  o  benefício  aos  outros

trabalhadores que exercem a mesma função, qual seja o transporte de passageiros,

principalmente  os  que  realizam  transporte  escolar,  os  quais,  por  razões  óbvias,

devem garantir a maior segurança possível às crianças transportadas. Também há

que ponderar o alto custo dos veículos destinados a essa atividade.

Nesse sentido, a isenção proposta servirá como estímulo para a substituição em

menor  tempo  dos  automóveis  empregados  nessas  atividades.  Por  essas  razões,
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espero contar  com o apoio dos ilustres  colegas parlamentares à aprovação desta

medida.

- 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 521/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  Canto  Livre,  com  sede  no

Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural Canto Livre, com

sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Antônio Júlio 

Justificação: Fundada em 1988, no Município de Congonhas, a Associação Cultural

Canto Livre tem por finalidade, entre outras, promover o canto coral e patrocinar, em

caráter permanente, o coral Cidade dos Profetas.

Com esse propósito,  a  entidade realiza  concertos,  recitais,  festivais  de  canto  e

corais, além de firmar convênios e parcerias com entidades públicas e privadas.

Sem fins lucrativos e de duração indeterminada, a Associação Cultural Canto Livre

está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, cumprindo fielmente as

suas disposições estatutárias e sociais.

Por sua importância na divulgação e preservação do patrimônio histórico-cultural,

esperamos contar com a anuência dos ilustres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 522/2011

Altera o art. 1º da Lei nº 18.228, de 1º de julho de 2009, que declara de utilidade

pública a Associação dos Deficientes Visuais de Patos de Minas e Região - Adevpar -,

com sede no Município de Patos de Minas. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 18.228, de 1º de julho de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Cegos e Deficientes

Visuais - Patos de Minas, com sede nesse Município.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Antônio Júlio 

Justificação:  Declarada de utilidade pública  pela  Lei  nº  18.228,  de  1º/7/2009,  a

Associação dos Deficientes Visuais  de Patos de Minas e Região -  Adevpar  -,  em

assembleia geral realizada em 5/6/2010, aprovou a alteração de sua denominação

para Associação dos Cegos e Deficientes Visuais - Patos de Minas, visando adequá-

la à legislação vigente. 

Dessa forma, é imprescindível a aprovação do projeto de lei em apreço para que a

entidade possa regularizar sua documentação, razão pela qual contamos com o apoio

dos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 523/2011

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao Município de

Rubim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Rubim o

imóvel  com  área  de  10.366m²  (dez  mil  trezentos  e  sessenta  e  seis  metros

quadrados), situado na Rua Beira-Rio, nº 155, Bairro Ipê, nesse Município, registrado

no Livro 3-D, sob o nº 6.377, fls. 139 e Livro 02, fls. 3.646, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Almenara.

Parágrafo único - O imóvel de que se trata o “caput” deste artigo destina-se a obras

de várias secretarias municipais.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.
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Carlos Pimenta

Justificação:  Esta proposição tem por  objetivo fazer a reversão ao Município de

Rubim de imóvel situado nesse Município, para a construção de um quarto posto do

Programa  de  Saúde  da  Família  -  PSF.  Diante  da  escassez  de  áreas  na  sede

municipal  para  a  instalação  de  serviços  públicos,  é  de  relevante  importância  a

reversão ora solicitada.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 524/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 547/2007)

Dispõe sobre a notificação dos proprietários de veículos automotores apreendidos

ao pátio do Detran-MG e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os veículos  automotores apreendidos pelo  poder  público  estadual,  por

infração ao Código Brasileiro de Trânsito,  retidos em depósitos sob a custódia do

Detran-MG terão seu local de armazenagem informado por notificação ao proprietário

do veículo e estará disponível na página oficial do Detran-MG na internet.

§ 1º - A notificação do local de estadia será remetida ao proprietário do veículo no

prazo máximo de até quarenta e oito horas e em até duas horas pela internet a contar

da entrada do veículo no pátio do Detran.

Art.  2º  -  A  notificação  a  que  se  refere  o  art.  1º  deverá  conter  as  seguintes

informações,  que também estarão disponíveis  na  página  oficial  do  Detran-MG na

internet:

I - para qual depósito o veículo foi removido;

II - preço da diária;

III - preço a ser pago pela remoção do veículo;

IV - lista de documentos necessária para liberação do veículo.

Parágrafo único - É válida a notificação enviada à pessoa cadastrada no Detran-MG

como proprietária do veículo, embora já tenha havido transferência de propriedade do

veículo para terceiros ainda não informada ao Detran-MG para atualização de seus
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registros.

Art.  3° -  Ultrapassado  o  prazo  previsto  no  artigo  a nterior,  não  será  exigido  do

proprietário nenhuma contraprestação para a retirada do veículo, seja a que título for

relativo ao período de permanência do veículo, até que seja enviada a notificação ao

proprietário do veículo.

Parágrafo  único  -  Para  a  liberação  do  veículo,  serão  exigidos,  em  qualquer

hipótese, a regularização documental do veículo, o pagamento de impostos, o seguro

obrigatório e a taxa de licenciamento, se estiverem vencidos.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: É bastante comum o cidadão ter o seu veículo guinchado e levado

para o pátio do Detran-MG à sua revelia, sem a ciência do local para onde foi ele

destinado.

Infelizmente,  não raro tem sido o desespero de alguns proprietários de veículos

que,  após  procurarem  durante  algum  tempo  por  seus  carros,  os  encontram

completamente sucateados nos pátios do Detran-MG.

Este  projeto  visa  a  coibir  e  evitar  situações  como  estas,  possibilitando  que  os

proprietários recuperem o mais rápido possível seus veículos automotores.

O projeto exige, para a liberação do veículo, sua regularidade fiscal e documental,

evitando que os veículos irregulares continuem em circulação.

Este projeto, por se tratar de assunto relacionado tipicamente com problema de

trânsito,  poderia  esbarrar  hipoteticamente  no  contido  do  art.  22,  inciso  XI,  da

Constituição Federal, a que compete legislar sobre o referido assunto. No tocante ao

que se verifica no mérito, locupletando conforme se preceitua textualmente no bojo

deste projeto, explicitando os ditames do parágrafo único do art. 22 da Constituição

Federal, em que oportunamente procuramos nos agasalhar.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 525/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 548/2007)

Dispõe sobre o parcelamento das diárias cobradas por depósitos públicos estaduais

destinados à guarda de veículos apreendidos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  veículos  apreendidos  pelo  poder  público  estadual,  por  infração  ao

Código Brasileiro de Trânsito, retidos em depósitos públicos estaduais sob a custodia

do Detran-MG, terão o valor referente às diárias do depósito parceladas em até seis

vezes, sempre que este for superior a um salário mínimo.

Art.  2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Objetiva este projeto de lei possibilitar que os valores cobrados como

diárias nos depósitos de veículos apreendidos sejam parcelados, pois, muitas vezes,

os  veículos  não  são  retirados  em  virtude  do  valor  das  diárias  e  também  da

impossibilidade de se parcelar o débito.

O valor da diária não pode ter como objetivo punir o proprietário do veículo.

Assim, é justa e meritória esta proposição, que visa ao parcelamento das diárias em

até seis vezes, como já ocorre com o IPVA, conforme lei aprovada por esta Casa em

dezembro de 2005.

A expectativa é que se reduza o número de veículos apreendidos nos pátios do

Detran-MG por débito de diárias.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas a que se aprove este projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 526/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 987/2007)

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Desnvolvimento Rural de

Mumbuca - CCDM -, com sede no Município de Jequitinhonha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de

Desenvolvimento Rural de Mumbuca, com sede no Município de Jequitinhonha.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O trabalho realizado pelo Conselho Comunitário de Desenvolvimento

Rural  de Mumbuca consiste de  atividades relacionadas com o  apoio ao  pequeno

produtor  rural,  principalmente  a  integração  de  seus  associados  ao  mercado  de

trabalho.

O trabalho realizado pela entidade é de suma importância para a população do

Médio Jequitinhonha, pois atende às demandas de uma das regiões mais carentes do

Estado e até mesmo do Brasil. É uma entidade com personalidade jurídica, de direito

privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, tendo por objetivo principal

trabalhar  pelo  desenvolvimento  da  agropecuária  e  atuar  no  combate  à  fome e  à

pobreza da região.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade, principalmente a

ampliação do atendimento aos associados e à comunidade em geral.

Pelo exposto, 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 527/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.939/2010)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formoso, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sin dicato dos Trabalhadores Rurais de

Formoso, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Formoso é uma entidade

com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada que tem por objetivo principal a proteção, a representação e a defesa

dos direitos coletivos e individuais dos trabalhadores rurais integrantes do plano da

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

Assim,  o  Sindicato  não  só  defende  os  direitos  dos  trabalhadores  rurais,  como

também  representa  estes  perante  as  autoridades  administrativas  e  judiciárias,

defendendo os interesses gerais da categoria e os individuais dos filiados.

Conforme  documentação  anexa,  os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas

reconhecidamente idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, cumprindo sua finalidade com maior facilidade, principalmente no

que diz respeito à ampliação do atendimento à comunidade em geral. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 528/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.358/2007)

Declara de utilidade pública a Força Sindical do Estado de Minas Gerais, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Força Sindical do Estado de Minas

Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Força Sindical do Estado de Minas Gerais possui como finalidade

primordial promover ações que visem ao desenvolvimento de políticas públicas de

emprego  no  atendimento  a  trabalhadores  desempregados,  jovens  à  procura  do

primeiro emprego, trabalhadores autônomos e trabalhadores em geral em busca de

trabalho, seguro desemprego, informações profissionais, treinamento, qualificação e

requalificação.

Para dar suporte a esse trabalho a Força Sindical firmou convênio com o Estado de

Minas Gerais e criou o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, estabelecido na Av.

Augusto de Lima, 2.094, Barro Preto, em Belo Horizonte, que funciona de 2ª a 6ª feira

e atende diariamente 400 cidadãos mineiros. 

O trabalho da Força Sindical é desenvolvido com base nos princípios da ética e da

cidadania, objetivando garantir aos seus assistidos o direito de uma vida que lhes

assegure integridade e dignidade.

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a anuência

dos nobres colegas ao título declaratório que se pretende outorgar-lhe.

- 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 529/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.668/2004)

Dá nova redação ao parágrafo único do art.  10 da Lei  nº 11.403, de 1994,  que

reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.403, de 1994, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Parágrafo único - Das receitas provenientes dos incisos V, VI e XI, 50% (cinqüenta

por  cento),  no  mínimo,  deverão ser  aplicados  nas  atividades  de  conservação  no

trecho de sistema viário  por  onde trafegam os veículos  do sistema de transporte
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público intermunicipal ou metropolitano originário dos recursos.”

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: Além do transporte individual e de cargas, fazem uso do sistema viário

de interesse da Região Metropolitana de Belo Horizonte os veículos dos sistemas de

transporte coletivo que estão sob a responsabilidade das Prefeituras Municipais, do

Estado,  por  intermédio  do  DER-MG,  que  gerencia  o  sistema  intermunicipal  e

metropolitano,  e  ainda  os  veículos  sob  responsabilidade  da  União,  por  meio  do

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte - DNIT -, cada um gerindo

trechos específicos do sistema viário.

O crescimento urbano e a mudança da população,  que passou a ocupar  áreas

periféricas informais, provocou o aumento das distâncias, do tempo das viagens e do

custo dos deslocamentos na região metropolitana.

A intensificação, mais acelerada na última década, do uso do automóvel, por sua

vez,  trouxe  sobrecarga  ao  sistema  viário  de  interesse  metropolitano,  com

congestionamentos  severos  e  crescimento  do  número  de  acidentes.  Apesar  do

crescimento da frota de automóveis, o aumento dos custos dos deslocamentos fez

com que os deslocamentos à pé ou por bicicleta sofressem aumento acentuado, no

que se refere à parcela mais pobre da população. Isso, somado à proliferação do

transporte informal, vem causando grandes perdas para o transporte regular coletivo.

A conseqüência imediata desse novo padrão de deslocamento da população é a

redução sistemática das viagens por transporte coletivo público.

Enquanto  uma parcela  reduzida  desfruta  de  melhores  condições  de  transporte,

consumindo a maior parcela do espaço viário, a maioria fica cada vez mais limitada

no seu direito de deslocamento e acessibilidade.

O problema da acessibilidade física, provocado pelas tarifas dos serviços, obrigou a

parcela mais pobre da população a restringir o número e o motivo das suas viagens,

privando-a do acesso aos centros de saúde, educação, trabalho e lazer, agravando,

por conseqüência, o problema da pobreza urbana e da exclusão social.

A  redução  de  investimentos  destinados  ao  sistema  viário  metropolitano  e  a
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conseqüente falta de manutenção das vias existentes também está entre as causas

do problema. O sistema viário não tem condições de receber todas essas viagens

adicionais.  Há  impactos  diretos  sobre  as  condições  econômico-operacionais  dos

sistemas  públicos  de  transporte  e  na  própria  qualidade de vida  da  população da

região metropolitana.

O  impacto  gerado  sobre  os  sistemas  de  transporte  coletivo  urbano  vem

aumentando,  progressivamente,  o curso  operacional  dos  serviços,  em função dos

congestionamentos. Isso porque os ônibus trafegam atualmente com uma velocidade

operacional de 12km/h nos picos, quando o valor desejado deveria ser superior a 24

km/h.

Os  investimentos  em  infra-estrutura  viária  metropolitana,  necessários  para

aumentar a velocidade operacional dos ônibus - faixas e vias exclusivas -, são muito

escassos.  Por  isso,  geralmente,  os  recursos  são  canalizados  para  obras  que

privilegiam os veículos privados.

O transporte  público,  como segmento  que  disputa  espaço  viário  disponível  nas

cidades, vem sofrendo os impactos diretos dessa deteriorização da fluidez do trânsito,

tornando-se  mais  lento  e  menos  confiável,  perdendo  competitividade  perante  os

demais modos e sofrendo os impactos nos seus cursos operacionais pela redução da

velocidade operacional.

Cria-se,  assim,  um  ciclo  vicioso  em  que  o  tráfego  aumenta,  as  condições

operacionais dos serviços de ônibus pioram, os usuários são estimulados a utilizar

modos menos eficientes,  como automóveis  e vans, e, com isso,  as condições do

tráfego na região metropolitana se deterioram ainda mais.

Por intermédio do projeto de lei em tela, pretende-se assegurar que as receitas do

DER-MG provenientes de multas, indenizações e do gerenciamento do sistema de

transporte coletivo metropolitano sejam destinadas à aplicação em infra-estrutura de

transporte ou em rodovias vicinais que sirvam ao transporte público metropolitano.

E como resposta à sobrecarga exercida no sistema viário da região metropolitana, a

realização de obras de infra-estrutura, pavimentação e obras de infra-estrutura em

corredores de transporte coletivo da região metropolitana, nos pontos de embarque e

desembarque  de  passageiros,  incluindo os dispositivos  de  drenagem, sinalização,
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baias, passeios, abrigos e iluminação, reduzirão a exclusão social da população de

baixa  renda  pelo  aperfeiçoamento  das  condições  de  acessibilidade  do  transporte

público, pela redução de seus custos, pelo aumento da fluidez,  da segurança, do

tempo de viagem, do conforto e da confiabilidade.

Diante  do  exposto,  contamos  com  a  anuência  dos  nobres  parlamentares  desta

Casa para a aprovação deste projeto.

- 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 530/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.767/2005)

Institui  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Cadeia  Produtiva  de  Biodiesel  como

alternativa de combustível renovável no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído a política do biodiesel no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Entende-se por biodiesel o biocombustível derivado de biomassa

renovável para uso em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de

energia, que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.

Art. 2º - São objetivos da Política de Biodiesel do Estado de Minas Gerais:

I - diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera;

II - gerar oportunidades de trabalho e renda;

III - potencializar o uso de combustíveis renováveis no Estado;

IV - tornar o Estado um pólo de difusão e pesquisa sobre combustíveis renováveis.

Art. 3º - A partir desta data é facultado ao Estado de Minas Gerais, na proporção

adequada ao propósito desta lei e dentro das condições de produção de biodiesel no

Estado, promover a utilização de óleo combustível misturado ao biodiesel em veículos

de  sua  frota,  e  sob  sua  concessão,  na  forma  a  ser  regulamentada  pelo  Poder

Executivo.

Art.  4º  -  Em cumprimento  da  legislação federal  específica  e  desta  lei,  o  Poder

Executivo do Estado de Minas Gerais promoverá, no prazo de cento e oitenta (180)

dias,  as adequações necessárias  nos  contratos  de  concessão e de  prestação de

serviços do transporte de carga,  passageiro e de serviços do Estado ou sob sua
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concessão.

Art. 5º - A partir de julho de 2008 será obrigatória a mistura de 6% de biodiesel ao

óleo diesel consumido pela frota de transporte de carga e de passageiros gerenciada

pelo Governo do Estado de Minas Gerais ou sob efeito de concessão do mesmo.

Parágrafo único - o percentual de que trata o “caput” será de 10%, a partir de junho

de 2013.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: Em 1900, na Exposição Mundial de Paris, Rudolf Diesel utilizou óleo

de amendoim para demonstração de seu novo motor com ignição por compressão.

Mas, com o grande desenvolvimento da indústria petrolífera na primeira metade do

século passado, o uso de óleos vegetais como na demonstração feita pelo inventor foi

relegado ao esquecimento.

Entretanto, a escassez de combustíveis fósseis já anunciada para daqui a alguns

anos e os danosos efeitos ambientais da indústria petrolífera precipitaram a busca por

novas opções energéticas.

Nesse contexto, o biodiesel surge como alternativa menos poluente, que diminui a

dependência dos derivados de petróleo,  além de ser mais um promissor mercado

para a agroindústria e opção para a agricultura familiar,  com o conseqüente efeito

multiplicador nos demais segmentos da economia. 

Para se ter uma idéia do ganho ambiental, o Ministério da Ciência e Tecnologia

estima que  se a frota  de  transporte  coletivo  urbano for  movida  exclusivamente a

biodiesel em uma cidade de grande porte como Belo Horizonte, haverá redução de

até dois terços do monóxido de carbono e dióxido de carbono em tais ambientes.

Existirá também a diminuição de emissão de dióxido de enxofre. Ou seja, minora-se

consideravelmente  a  emissão  de  substâncias  que  provocam  o  efeito  estufa  e  a

chamada “chuva ácida”.

Para viabilizar o biodiesel como alternativa energética, o governo federal lançou o

Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, introduzindo o combustível na

matriz energética brasileira por meio da Lei Federal 11.097, de 13/1/2005.
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Mesmo antes da regulamentação federal, diversas empresas e instituições como a

Cemig e a UFMG já utilizavam (e utilizam) o biodiesel em suas respectivas frotas. Até

mesmo Municípios mineiros, como Pará de Minas, já o fazem. 

Quanto à oferta do biodiesel, há usinas sendo planejadas ou em construção em

Itaúna,  Barbacena,  Varginha  e  em  cidades  do  Vale  do  Jequitinhonha,  para  ficar

apenas  nos  exemplos  mineiros.  A própria  Petrobras  planeja  a  construção  de  18

usinas de biodiesel para atender à demanda advinda da meta do governo federal de

que até 2008 sejam misturados 2% de biodiesel em todo o óleo diesel consumido no

País. 

Para  Belo  Horizonte,  o  vereador  Carlão  Pereira  apresentou  igual  projeto  de

utilização  desse  combustível.  O  exemplo  da  introdução  desse  projeto  na  Capital

deverá ser seguido por todo o Estado, pois propiciará melhoria nas condições do ar e

uma  satisfatória  redução  dos  níveis  de  poluição  atmosférica.  Tais  aspectos  são

ganhos significativos na qualidade de vida de nossa cidade.

Para tanto,  apresento Projeto de Lei  que “implanta a utilização do biodiesel em

Minas Gerais” para que os benefícios desse combustível alternativo sejam, desde já,

usufruídos  por  nosso  Estado.  Ademais,  a  execução  do  programa propiciará  uma

inserção pioneira  e  qualificada de Minas  Gerais  nas discussões sobre  essa nova

opção energética, inclusive no viés econômico. 

Saliente-se que o projeto está em absoluta concordância com a legislação federal. 

Feitas  as  considerações  acima,  solicito  aos  nobres  colegas  sugestões  para  o

aperfeiçoamento da proposta e o voto favorável à aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 531/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 949/2007)

Proíbe a inscrição dos devedores de tarifas públicas em cadastros de consumidores

inadimplentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É vedado às empresas públicas e privadas,  prestadoras e concessionárias
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dos  serviços  públicos,  inscrever  seus  usuários  em  cadastros  de  consumidores

inadimplentes, ou mesmo comunicar, a quem quer que seja, a condição de devedor

de seus usuários.

Art. 2° - A violação do disposto nesta lei será pun ida na forma do disposto no art. 56

e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa - Liza Prado.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  deriva  de  proposição  apresentada  pela  ilustre

Deputada  Maria  José  Haueisen,  cuja  reapresentação  e  nova  discussão  julgamos

pertinente,  uma vez  que  o  Governador  do  Estado  vetou  a  proposição  depois  de

aprovada por esta Casa Legislativa.

Serviços públicos são aqueles que devem ser prestados pelo Estado, porque são

relacionados a suas atividades-fim. Para a prestação de tais serviços, ou são criadas

empresas públicas com este fim específico ou, por razões de ordem econômica e

administrativa, o poder público os delega a terceiros.

Também por razões econômicas os serviços públicos são pagos, embora a princípio

devessem ser gratuitos, porque decorrem da obrigação do poder público de satisfazer

necessidades consideradas comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito dos cidadãos que

porventura  não  conseguem  honrar  seus  compromissos  para  com  as  empresas

públicas ou para com as concessionárias dos serviços públicos porque, a rigor, esses

serviços deveriam ser gratuitos pelos motivos anteriormente expostos.

Nossa convicção nos levou a apresentar este projeto de lei, que pretende vedar a

inclusão  de  devedores  de  serviços  públicos  em  cadastros  de  consumidores

inadimplentes.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é perfeito, já que

o tema em questão foi definido pelo legislador constituinte de natureza concorrente,

podendo  ser  objeto  de  regulamentação  por  quaisquer  dos  entes  da  federação,

conforme o disposto no art. 24, VIII, da Constituição Federal.

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao Chefe do Poder Executivo, o que
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assegura  ao  parlamentar  estadual  a  possibilidade  de  desencadear  o  processo

legislativo.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 155/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 532/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.874/2007)

Dispõe  sobre  a  proibição  de  realização  de  eventos  de  música  eletrônica,

conhecidas como “raves” ou eventos semelhantes no Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a realização, no Estado, de eventos de música eletrônica,

denominados “raves”, ou eventos que guardem semelhança pelo tipo de música ou

nas condições em que são realizados. 

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se como “rave” o tipo de festa que

acontece em galpões, sítios ou terrenos sem construções, com música eletrônica e

de longa duração, geralmente acima de doze horas. 

Art. 2º - O descumprimento desta lei acarretará aos organizadores do evento multa

de  50.000  Ufemgs  (cinqüenta  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)

vigentes à época.

Parágrafo único - Na falta de identificação dos organizadores, a multa prevista no

“caput”  será aplicada ao proprietário do imóvel onde for  realizado o evento objeto

desta lei. 

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por  objetivo proibir  no Estado a realização de

festas denominadas “raves”. Cabe ressaltar que por festa “rave”, do inglês rave party,

entende-se “reunião dançante de jovens aficionados de rock, rap etc., geralmente de

caráter semi-clandestino e não isento de espírito rebelde, que se instala em grandes

espaços, não contando com uma sede fixa”.¹ 

É  sabido  que  tais  eventos  costumam  ser  realizados  em  locais  distantes,  em
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propriedades privadas, o que dificulta a fiscalização por parte do Estado. É sabido

também que ganharam um lugar de destaque no lazer dos jovens, sendo freqüentes

os registros do elevado consumo de drogas como o “ecstasy’² e bebidas alcoólicas.

Dessa forma estes eventos não representam uma forma sadia de diversão para os

jovens,  porque  acabam  por  transformar-se  em  palco  de  violência  e  consumo de

drogas, sendo imperioso que o Poder Público tome providências para colocá-los a

salvo de toda forma de negligência (art. 227, da Constituição da República). 

Estatui  a  Constituição  da  Republica,  em  seu  art.  226,  que  a  família,  base  da

sociedade,  tem  especial  proteção  do  Estado,  e  a  proposição  em  tela  visa  dar

efetividade a este dispositivo constitucional, tendo em vista o sofrimento imposto aos

pais  e responsáveis quando os filhos ficam expostos ao mundo das drogas,  sem

contar as conseqüências com que a sociedade como um todo vem a arcar. Ressalta-

se que a Lei  nº 11.343, de 23/8/2006, em seu art.  18, define como atividades de

prevenção  aquelas  direcionadas  para  a  redução dos  fatores  de  vulnerabilidade  e

risco, e, no art.  19, os princípios e as diretrizes das atividades preventivas, senão

vejamos: 

“Art. 19 - As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os

seguintes princípios e diretrizes:

I  -  o  reconhecimento do  uso indevido  de drogas como fator  de interferência na

qualidade de vida do indivíduo e na sua relação com a comunidade à qual pertence;

II - a adoção de conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de

orientar  as  ações  dos  serviços  públicos comunitários  e  privados  e  de  evitar

preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam;

III - o fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao

uso indevido de drogas;

IV  -  o  compartilhamento  de  responsabilidades  e  a  colaboração  mútua  com  as

instituições do setor privado e com os diversos segmentos sociais, incluindo usuários

e dependentes de drogas e respectivos familiares, por meio do estabelecimento de

parcerias;

V  -  a  adoção  de  estratégias  preventivas diferenciadas  e  adequadas  às

especificidades  socioculturais  das  diversas  populações,  bem  como das  diferentes
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drogas utilizadas;” (Grifos nossos.)

Portanto a proposição visa atender  aos ditames legais e coibir  a prática do uso

indevido  de  drogas  nos  referidos  eventos  que,  além  de  constituírem ilícito  penal,

interferem na qualidade de vida dos jovens e na sua relação com a comunidade à

qual pertencem. Inúmeras são as notícias veiculadas pela imprensa e não podemos

permanecer inertes.

Por  todo o  exposto,  peço  o  apoio  dos  nobres  colegas para a  aprovação deste

relevante projeto que visa à proteção dos jovens mineiros. 

¹ Houaiss - Edição Eletrônica do Dicionário da Língua Portuguesa

² Droga sintética - do dicionário: “substância (C11H15NO2) derivada da anfetamina,

us.  ilegalmente  por  suas  propriedades  alucinógenas,  euforizantes  e  estimulantes;

metilenodioximetanfetamina”

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

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

PROJETO DE LEI Nº 533/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.884/2009)

Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  transporte  rodoviário  intermunicipal  alternativo  de

passageiros no Estado.

Art.  2º  -  O transporte  de  que trata  esta  lei  será explorado por  pessoas  físicas,

condutoras autônomas, que trafeguem em veículo próprio ou de aluguel e que, na

data  de  publicação  desta  lei,  sejam  detentoras  de  concessão,  permissão  ou

autorização  do  poder  público  municipal  para  explorar  o  transporte  local  de

passageiros, em veículos de três a quinze lugares.

Art.  3º  -  O  transporte  rodoviário  intermunicipal  alternativo  de  passageiros  será

explorado mediante o atendimento dos seguintes requisitos:

I  -  cobrança  de  tarifa  não  inferior  à  praticada  pelo  transporte  coletivo  regular,

autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -;

II - embarque de passageiros em local diverso do que for utilizado pelo transporte
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coletivo regular;

III - uso de veículos cuja data de fabricação não seja superior a oito anos e que

tenham seguro total, inclusive com cobertura de danos contra terceiros;

IV -  inscrição, na parte externa do veículo,  de forma facilmente identificável,  da

expressão “Transporte Alternativo”.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  instituir  o  transporte  coletivo

intermunicipal  alternativo  de  passageiros,  o  qual,  nos  termos  do  art.  2º,  será

explorado por  pessoas  físicas,  condutoras  autônomas,  que  trafeguem em veículo

próprio ou de aluguel, sejam detentoras de concessão, permissão ou autorização do

poder público municipal para explorar transporte local de passageiros, em veículos de

3 a 15 lugares.

O  art.  3º  da  proposição  estabelece  as  condições  em  que  tal  transporte  será

explorado,  determinando  que  a  tarifa  deve  ser  inferior  à  cobrada pelo  transporte

coletivo regular, autorizado pelo DER-MG; que o embarque de passageiros se dê em

local diverso do utilizado pelo transporte coletivo regular; que os veículos tenham data

de  fabricação  não  superior  a  oito  anos  e  tenham  seguro  total,  inclusive  com  a

cobertura de danos contra terceiros; e que haja inscrição, na parte externa do veículo,

da  expressão  “Transporte  Alternativo”.  A  proposição  tem  como  fulcro  a

regulamentação do transporte alternativo, garantindo o controle e a fiscalização por

parte do Estado.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 398/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 534/2011

(Ex-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.

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
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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 -;

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.
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§ 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

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, 1º de março de 2011.

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.
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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

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  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 12/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 535/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 311/2007)

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,

o § 3º, com a seguinte redação:

“Art. 11 - ....................

§ 3º - A data de cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA - dar-se-á no mês de fevereiro de cada ano. 

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação: O objetivo principal do presente projeto é possibilitar a diminuição das

despesas no orçamento doméstico durante o mês de janeiro. Os gastos familiares no

referido mês são vultosos, englobando matrículas em escolas, materiais escolares e

numerosos tributos. 

O Estado não ficará prejudicado com a mudança da cobrança do IPVA para o mês

de fevereiro; ao contrário: será beneficiado, porque irá aumentar a adimplência, pois

aqueles que parcelam o valor em outros meses, poderão pagá-lo até mesmo à vista

no mês de fevereiro.
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- 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 536/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 222/2007)

Acrescenta o § 2º ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe  sobre  o  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA -,

estabelecendo alíquota diferenciada para veículos automotores movidos a álcool e

veículos que utilizem mais de um tipo de combustível ("flexpower"). 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescido ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, o

seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo único em § 1º: 

“Art. 10 - ...

§ 2º - Os automóveis movidos a álcool ou que utilizem, alternadamente, mais de um

tipo de combustível (veículos flexíveis) terão alíquota diferenciada de 3% (três por

cento).”.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  Imposto  sobre  a  Propriedade de Veículos  Automotores  -  IPVA -

estabelece  a  mesma  alíquota  para  os  veículos,  independentemente  do  tipo  de

combustível. Com o advento dos motores flexíveis - que podem ser movidos tanto a

álcool como a gasolina -, o correto é a adoção da alíquotas diferenciadas.

Afinal, quem faz a opção pelo veículo de motor flexível o faz pela possibilidade de

locomover-se  com  a  energia  do  álcool,  que  é  um  combustível  renovável,  100%

nacional e ecologicamente correto, pois não polui nem degrada o meio ambiente. 

A alíquota menor surgiu da necessidade de estimular a preferência do consumidor

pelo veículo movido a álcool, e ela se justifica também no caso do veículo de motor

flexível. 

Acrescente-se que o preço internacional do petróleo dispara, fazendo-se necessário

alternativas para o equilíbrio financeiro do consumidor. 

O  álcool  deve  ser  incentivado,  pois  possibilita  empregos  para  os  brasileiros  e
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economia  de  preciosas  divisas:  quanto  menor  for  a  dependência  do  petróleo

importado, melhor para a nossa economia e para o nosso povo.

Este projeto irá corrigir a aplicação equivocada da alíquota igual do IPVA para todos

os tipos de veículos, penalizando quem fez a opção pelo veículo de motor flexível ou

a álcool. 

Outra vantagem diz respeito à conservação do meio ambiente, ressaltando-se que,

quanto maior for a frota de veículos movidos a álcool, menor será a incidência da

poluição atmosférica que tantos danos causa ao meio ambiente e, sobretudo, à saúde

das pessoas. 

Vê-se, pois,  que razões econômicas, sociais e ecológicas justificam a incidência

diferenciada da alíquota do IPVA para os automóveis que utilizem tais combustíveis. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silva Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 468/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 537/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 310/2007)

Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências de estádios de

futebol  das  administrações  públicas  direta  e  indireta  do  Estado  e  disciplina  o

transporte de passageiros nos dias de jogos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol pertencentes às administrações públicas direta e indireta do Estado, quando

da realização de eventos esportivos em suas dependências. 

§ 1º - Esta proibição se estende a uma área de 500 (quinhentos) metros em volta

dos estádios de futebol.

§ 2º - Esta proibição será válida de 20 (vinte) minutos antes do início dos jogos até

20 (vinte) minutos após o término dos jogos. 

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  no  artigo  anterior  sujeita  o  infrator  às

seguintes penalidades: 

I - se consumidor, sua retirada das dependências do estádio; 

II - se fornecedor, a rescisão do contrato por ele firmado com o órgão ou a entidade
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da administração pública. 

Art.  3º  -  Ficam  os  órgãos  responsáveis  pelas  administrações  públicas  direta  e

indireta dos estádios obrigados a fornecer transporte para os torcedores do centro da

cidade até o estádio de futebol. 

§ 1º - Fica autorizado o Estado a terceirizar esses serviços de transportes. 

§ 2º - Os veículos usados para esse transporte deverão ser adaptados, retirando-se

todos os objetos cortantes, bancos e vidros.

§  3º  -  Não será  permitida  a  contratação  de  veículos  que  sirvam  ao  transporte

coletivo municipal. 

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  violência  perpetrada  por  verdadeiras  gangues  de  baderneiros,

quando da realização de partidas de futebol em Minas Gerais ou em outras unidades

da  Federação,  tem-se  tornado  problema  de  ordem  pública  e  está  a  demandar

urgentes providências para se coibirem abusos. Em contatos com pessoas ligadas à

área, para debater o problema, pude constatar que tal vandalismo está diretamente

ligado  ao  consumo  de  bebida  alcoólica.  Concluí,  assim,  pela  necessidade  de

apresentação deste projeto de lei, que tem tido grande apoio. Outro problema grave

causado por essas gangues é a depredação dos ônibus que servem à população,

principalmente  a  mais  carente,  que,  no  dia  seguinte  após  um jogo  de  futebol,  é

obrigada a ir  para o serviço em veículos totalmente depredados, muitas vezes na

chuva ou no vento frio. Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto de lei, que vai ao encontro dos maiores interesses do esporte mineiro,

motivando, aliás, o retorno aos estádios dos que os abandonaram em face do perigo

que a violência representa para a sua integridade física, e aos interesses também da

população,  que  precisa  de  um  transporte  coletivo  seguro  e  com  um  mínimo  de

conforto. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 483/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 538/2011

(Ex-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, 1º de março de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  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 398/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 539/2011

(Ex-Projeto de Resolução nº 119/2007)

Susta os efeitos do § 1º do art. 11 do Decreto nº 43.756, de 2 de março de 2004.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do § 1º do art. 11 do Decreto nº 43.756, de 2 de

março de 2004, que contém o Regulamento de Promoções de Praças das instituições

militares  do  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  do  inciso  XXX  do  art.  62  da
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Constituição do Estado.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Trata  o  presente  projeto  de  exercer  um  mecanismo  de  controle

inafastável, qual seja o poder de sustar os efeitos de ato normativo que exorbite os

limites do poder regulamentar,  na medida em que, à luz da Constituição de 1988,

excetuada  a  hipótese  do  art.  84,  VI,  da  aludida  Carta,  os  decretos  se  prestam

exclusivamente à fiel execução da lei.

Com fulcro no art. 62, XXX, da Constituição do Estado, o dispositivo cujos efeitos se

pretende sustar por meio deste projeto é o § 1º do art. 11 do Decreto nº 43.756, de

2004. Em sendo tal decreto o que veicula o Regulamento das Promoções de Praças

das  instituições  militares  mineiras,  temos  que  ele  se  propõe  a  operacionalizar  e

explicitar o teor das leis, sem feri-las, que trazem todas as modalidades de promoção

aplicáveis aos policiais e aos bombeiros militares do Estado, bem como os processos

e requisitos que levam a essas promoções.

Ocorre que a finalidade de promover a “fiel execução” das leis foi afrontada pelo §

1º do art. 11 do Decreto nº 43.756, de 2004, porque ali - quando estava se tratando

especificamente  da  promoção por  tempo de serviço,  a  qual  foi  instituída pela Lei

Complementar nº  74/2004 -  se iniciou uma cadeia de remissões a outros artigos;

cadeia essa que, na prática, trouxe consigo uma ampliação inconstitucional do rol de

requisitos  a  serem  cumpridos  pelos  cabos  e  pelos  soldados,  na  condição  de

candidatos à promoção por tempo de serviço.

A colisão é tão notória quanto absurda. Veja-se que o aludido § 1º do art. 11 - que

trata  dos  casos  de  promoção  por  tempo  de  serviço,  que  foi  instituída  pela  Lei

Complementar nº 74/2004 – nos remete às mesmas regras do art. 10, que é relativo

às promoções por antiguidade e merecimento inseridas na Lei nº 5.301, de 1969. Isso

foi feito, por mais que essas se tratem de hipóteses normativas diferentes e por mais

que tenha havido uma lei complementar especificamente destinada à instituição da

figura  da  promoção  por  tempo  de  serviço.  Para  que  se  elucide  patentemente  o

alegado, segue o teor daquele primeiro dispositivo citado:
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“Art. 11 - ........................

§ 1º - Às praças candidatas à promoção por tempo de serviço aplica-se o disposto

nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 10”. (Grifo nosso.)

Por seu turno, no art. 10 do Decreto nº 43.756, de 2004, encontra-se, em seu § 1º,

uma segunda remissão, qual seja a referente ao art. 12. Novamente faço questão de

explanar o conteúdo da norma citada:

“Art. 10 - ......................

§ 1º - A praça que vier a ser atingida por qualquer das restrições previstas no art. 12

para  promoção  por  antiguidade  e  merecimento,  não  terá  acesso  à  graduação

imediata, ainda que esteja incluída no Quadro de Acesso”. (Grifo nosso.)

Conflito  algum  haveria  se  os  requisitos  exigidos  para  as  promoções  por

merecimento  e  antiguidade  coincidissem  ou  não  fossem  contraditórios  com  os

requisitos  estabelecidos  na  lei  específica  da  promoção  por  tempo  de  serviço;

observemos, contudo, que a remissão ao art. 12 do Decreto nº 43.756 encerra o ciclo

remissões,  apresentando  um  cenário  de  discordância  consistente  em  vários,

literalmente, vários dispositivos. 

Para que se confronte os limites do aludido decreto com a Lei Complementar nº 74,

é necessário comparar, passo a passo, o estabelecimento de requisitos à figura da

promoção por  tempo de serviço. Quem quer que faça isso, assustar-se-á com as

maiores restrições que foram acrescidas aos Cabos e aos Soldados que vierem a

solicitar a promoção pelo decurso de dez anos de serviço na mesma graduação. 

Apenas para ilustrar  o que tenho dito,  tomo,  como exemplo, a estatística dessa

primeira  grande  leva  de  Soldados  promovidos  no  dia  7/4/2004,  pois,  dos  8  mil

promovidos, tivemos cerca de 300 militares que viram sua promoção inviabilizada por

força dos requisitos que não estavam na Lei Complementar nº 74, mas que foram

absurda e inconstitucionalmente criados pelo Decreto nº 43.756.

A comparação é direta e a fazemos aqui mesmo. A seguir, temos uma tabela em

que a coluna da esquerda traz o texto do art. 2º da Lei Complementar nº 74, de 2004

e a coluna da direita apresenta o texto do art. 12 do decreto que regulamenta as

promoções das praças das instituições militares do Estado.

Lei Complementar nº 74, de 2004
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“Art. 2º - A Seção V do Capítulo II da Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969, passa

a denominar-se "Da Promoção por Tempo de Serviço e por Antigüidade", passando o

art. 214 a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado e ao Cabo que

tiverem,  no  mínimo,  dez  anos  de  efetivo  exercício  na  mesma  graduação  e  que

satisfizerem os seguintes requisitos:

I - estar, no mínimo, no conceito B-24 ou equivalente, nos termos da Lei nº 14.310,

de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares

do Estado de Minas Gerais;

II - estar, exceto o Soldado, apto no treinamento policial básico ou equivalente, nos

termos de normatização administrativa baixada pelo Comandante-Geral;

III - não estar “sub judice”, nos termos deste Estatuto.”.”

Decreto nº 43.756, de 2004

“Art. 12 - Não poderá ser promovida a praça que se encontrar numa das seguintes

situações:

I - cumprindo sentença penal;

II - em deserção;

III  -  respondendo  a  Processo  Administrativo-Disciplinar  -  PAD  ou  a  Processo

Administrativo-Disciplinar Sumário - PADS ;

IV - “sub judice”, denunciado, nos crimes dos gêneros seguintes:

a) contra a Segurança Nacional;

b) comuns ou militares, contra os costumes ou sexuais, patrimônio, Administração

Pública, Justiça e dolosos contra a vida;

c) militares em tempo de guerra;

d) militares em tempo de paz, previstos nos Títulos I e II da 1ª parte do Livro II e nos

Capítulos II e III do Título III da 1ª parte do Livro II do Código Penal Militar;

V - moralmente inidônea;

VI - inapta em exame de saúde;

VII - sem interstício e arregimentação, na graduação;

VIII - sem aprovação no CAS, para promoção à graduação de primeiro-sargento;

IX  -  sem aprovação no Curso de  Formação de Sargentos  ou equivalente,  para
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promoção à graduação de 3º Sargento;

X - sem aprovação no Curso de Formação de Cabos ou equivalente para promoção

à graduação de cabo, exceto quando a promoção for por tempo de serviço;

XI - não aprovada no exame de aptidão profissional, para promoção a segundo-

sargento ou subtenente;

XII - no conceito "B" com pontuação igual ou inferior a menos vinte e cinco pontos;

XIII - no conceito "C".”

Ora, o rol de requisitos da Lei Complementar nº 74 - que fez inserir no Estatuto dos

Militares a figura da promoção por tempo de serviço - é taxativo. Não se trata de um

rol que estava à disposição de acréscimos pelo Poder Executivo, no exercício do seu

poder regulamentar. A reserva legal é forte e irredutível aqui,  porque não cabe ao

Executivo diminuir nem dificultar o acesso ao gozo de direito que foi instituído em lei.

Nesse sentido, é sempre pertinente a lição de Hely Lopes Meirelles, no sentido de

que, “sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei,  não a pode

contrariar,  nem restringir  ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar  a lei,

dentro  dos  limites  por  ela  traçados,  ou  completá-la,  fixando  critérios  técnicos  e

procedimentos necessários para sua aplicação”. (Grifo nosso.)

Exposto tudo isso, não há como seguirmos considerando como válido o § 1º do art.

11 do Decreto nº 43.756. A exorbitância em relação aos limites do poder regulamentar

é tão cristalina, que não é possível que sigamos vendo centenas de militares - Cabos

e Soldados - serem cerceados em seu direito de ser promovidos por um mero decreto

que não se limitou ao seu papel constitucional de fiel executor da lei. Se era para

restringir mais ou menos, quem deveria haver decidido sobre isso seria esta própria

Casa Legislativa. 

Por essas razões é que solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste

projeto de resolução, com o qual exercitaremos o devido controle dos limites dos atos

normativos  do  Poder  Executivo,  tal  como  rege  o  art.  62,  XXX,  da  Constituição

Estadual.

- 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.
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REQUERIMENTOS

Nº  163/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre a situação

do Aglomerado da Serra, em face dos homicídios ocorridos nessa comunidade, em

19/2/2011. (-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Paulo Lamac. Anexe-se ao Requerimento nº 139/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita sejam constituídas a Comissão

de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Comissão de Defesa dos

Direitos das Pessoas Idosas. (- À Mesa da Assembleia.)

Dos Deputados Romel Anízio e Cássio Soares em que solicitam seja comunicada

ao Plenário a criação da Frente Parlamentar em Apoio à Universidade Estadual de

Minas  Gerais  -  Uemg.  Subscrevem  o  termo  de  adesão  à  criação  dessa  Frente

Parlamentar  o  Deputado  Adalclever  Lopes,  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  os

Deputados Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio Júlio,  Bosco,

Bruno Siqueira, Carlin Moura, Carlos Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves,

Doutor Viana, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Fred Costa, Gustavo Valadares, Inácio

Franco,  Ivair  Nogueira,  João  Leite,  Luiz  Carlos  Miranda,  Luiz  Henrique  e  Luiz

Humberto  Carneiro,  a  Deputada  Luzia  Ferreira  e  os  Deputados  Rogério  Correia,

Romeu Queiroz, Rômulo Viegas, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião

Costa e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Doutor Wilson Batista em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar em Defesa do Aperfeiçoamento do Sistema Único de

Saúde - SUS. Subscrevem o termo de adesão à criação dessa Frente Parlamentar a

Deputada Ana Maria Resende, os Deputados Anselmo José Domingos, Antônio Júlio,

Arlen Santiago, Bosco, Carlin Moura, Carlos Henrique, Célio Moreira, Dalmo Ribeiro

Silva, Delvito Alves, Dilzon Melo, Doutor Viana, Duarte Bechir, Gustavo Perrella, Ivair

Nogueira, João Leite e José Henrique, a Deputada Liza Prado, os Deputados Luiz

Carlos  Miranda,  Luiz  Henrique  e  Luiz  Humberto  Carneiro,  as  Deputadas  Luzia

Ferreira e Maria Tereza Lara e os Deputados Neider Moreira, Paulo Lamac, Romel

Anízio, Romeu Queiroz, Sávio Souza Cruz, Tenente Lúcio e Vanderlei Miranda.
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Dos  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Cássio  Soares  em  que  solicitam  seja

comunicada ao Plenário a criação da Frente Parlamentar em Prol da MG-050 e Suas

Rodovias  de  Ligação.  Subscrevem  o  termo  de  adesão  à  criação  dessa  Frente

Parlamentar a Deputada Ana Maria Resende, os Deputados Anselmo José Domingos,

Antônio Carlos  Arantes,  Antônio Júlio,  Bosco,  Carlin  Moura,  Celinho do Sinttrocel,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Delvito  Alves,  Doutor  Wilson  Batista,  Fred  Costa,  Gilberto

Abramo, Gustavo Perrella, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Ivair Nogueira e João

Leite, a Deputada Liza Prado, o Deputado Luiz Humberto Carneiro, a Deputada Maria

Tereza  Lara,  os  Deputados  Paulo  Lamac,  Romel  Anízio  e  Romeu  Queiroz,  a

Deputada Rosângela Reis e os Deputados Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz,

Sebastião Costa, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Fabiano Tolentino  em que solicita  seja  comunicada ao Plenário  a

criação da Frente Parlamentar em Prol das Micro e Pequenas Empresas no Estado

de Minas Gerais. Subscrevem o termo de adesão à criação dessa Frente Parlamentar

o Deputado Alencar da Silveira Jr., a Deputada Ana Maria Resende, os Deputados

Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio Júlio, Bosco, Carlin Moura,

Cássio  Soares,  Celinho  do  Sinttrocel,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Delvito  Alves,  Doutor

Wilson Batista, Gilberto Abramo, Gustavo Perrella, Gustavo Valadares, Inácio Franco,

Ivair  Nogueira  e  João  Leite,  a  Deputada Liza  Prado,  o  Deputado  Luiz  Humberto

Carneiro,  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  os  Deputados  Paulo  Lamac,  Pompílio

Canavez,  Romel  Anízio  e  Romeu  Queiroz,  a  Deputada  Rosângela  Reis  e  os

Deputados Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa, Ulysses Gomes

e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Fabiano Tolentino  em que solicita  seja  comunicada ao Plenário  a

criação  da  Frente  Parlamentar  para  o  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias

Hidrográficas do Rio Pará, do Rio Itapecerica e Seus Afluentes. Subscrevem o termo

de adesão à criação dessa Frente Parlamentar o Deputado Alencar da Silveira Jr., a

Deputada  Ana  Maria  Resende,  os  Deputados  Anselmo  José  Domingos,  Antônio

Carlos  Arantes,  Antônio  Júlio,  Bosco,  Carlin  Moura,  Cássio  Soares,  Celinho  do

Sinttrocel, Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Doutor Wilson Batista, Gilberto Abramo,

Gustavo Perrella, Gustavo Valadares, Inácio Franco, Ivair Nogueira e João Leite, a
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Deputada Liza Prado, o Deputado Luiz Humberto Carneiro, a Deputada Maria Tereza

Lara,  os  Deputados  Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  Romel  Anízio  e  Romeu

Queiroz,  a Deputada Rosângela  Reis  e  os  Deputados  Sargento  Rodrigues,  Sávio

Souza Cruz, Sebastião Costa, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Da  Deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

reconstituição  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Duplicação  da  BR-381.

Subscrevem o termo de adesão à criação dessa Frente Parlamentar os Deputados

Adelmo  Carneiro  Leão  e  Almir  Paraca,  a  Deputada  Ana  Maria  Resende,  os

Deputados Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro, Antônio

Júlio, Antonio Lerin, Arlen Santiago, Bonifácio Mourão, Bosco, Carlin Moura, Carlos

Henrique, Carlos Mosconi, Cássio Soares, Celinho do Sinttrocel, Dalmo Ribeiro Silva,

Délio  Malheiros,  Delvito  Alves,  Dilzon Melo,  Doutor  Wilson Batista,  Duarte Bechir,

Duilio  de  Castro,  Durval  Ângelo,  Elismar  Prado,  Fred  Costa,  Gustavo  Perrella,

Gustavo Valadares, Hélio Gomes, Hely Tarqüínio, Inácio Franco, Ivair Nogueira, Jayro

Lessa, João Leite e João Vítor Xavier, a Deputada Liza Prado, os Deputados Luiz

Carlos Miranda e Luiz Henrique, as Deputadas Luzia Ferreira e Maria Tereza Lara e

os Deputados Mauri Torres, Neilando Pimenta, Paulo Guedes, Paulo Lamac, Pompílio

Canavez, Rogério Correia, Romel Anízio, Romeu Queiroz, Rômulo Viegas, Sargento

Rodrigues,  Sávio  Souza  Cruz,  Sebastião  Costa,  Tadeuzinho  Leite,  Tiago  Ulisses,

Ulysses Gomes, Vanderlei Miranda e Zé Maia.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Elismar Prado,

Sávio Souza Cruz (8), Luiz Henrique (4),  Rogério Correia (3), Arlen Santiago (38),

Dalmo  Ribeiro  Silva  (27),  Antônio  Carlos  Arantes  (13),  Antônio  Carlos  Arantes  e

Fabiano Tolentino, Doutor Viana (15), Durval Ângelo (2), André Quintão (9), Wander

Borges (29), Fred Costa e Neilando Pimenta e Fred Costa e da Deputada Rosângela

Reis (3).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva e Tiago Ulisses.

Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero dizer a V.
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Exa., com muita tristeza, que nosso Sul de Minas está de luto pelo trágico acidente

ocorrido em plena praça pública da cidade de Bandeira do Sul. Toda a comunidade

sul-mineira e do Brasil está comovida com o acidente que ceifou a vida de inúmeros

jovens,  daquela  cidade e também de  outras  do  Sul  de Minas,  os  quais  estavam

participando de eventos carnavalescos. Sem dúvida alguma, estamos perplexos, de

coração  partido,  entristecidos  com  a  forma  trágica  com  que  essas  vidas  foram

ceifadas. Quero, nesta oportunidade, em nome da Assembleia Legislativa, manifestar

nossos sentimentos a toda a comunidade e a todas as famílias nesse momento difícil

de dor e separação. Deixo aqui nossa tristeza e nosso momento de reflexão, pedindo

a Deus que conforte as famílias que perderam seus filhos queridos nesse momento

tão difícil para todos. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, gostaríamos de nos manifestar, neste

momento, para fortalecer um convite a toda a comunidade de Paracatu. Na próxima

quinta-feira,  dia  3,  às  13  horas,  na  Câmara Municipal,  terá  início  uma audiência

pública promovida pelo Ministério Público Estadual para apresentar à população de

Paracatu os termos de um compromisso realizado entre esse órgão e a empresa de

mineração  de  ouro  daquela  cidade,  Kinross  Rio  Paracatu  Mineração.  Tal

compromisso é fruto de embates, manifestações e discussões, ao longo de muitos

anos, envolvendo questões ambientais, de saúde pública e sociais com a maior mina

de ouro do Brasil, situada em Paracatu, que hoje está entre as 10 cidades mineiras

com  maior  volume de  exportação.  Estamos  tratando  de  uma empresa  com  uma

relação produtiva e econômica significativa não só para Paracatu mas para o Estado.

Ainda hoje há questões importantíssimas a serem resolvidas em Paracatu, a exemplo

da suposta contaminação por arsênio, fonte de muitas denúncias, da qual seria alvo

toda a população da cidade. É reconhecida pela própria mineradora a presença de

arsenopirita no minério lavrado no Morro do Ouro; a poeira da mina alcança a cidade.

O Ministério Público apresentará os termos do compromisso, dentre os quais está

exatamente o financiamento, até R$1.500.000,00, pela mineradora de ouro para um

estudo epidemiológico  e  ambiental  de  um  estrato  significativo  da  população  para

avaliar e certificar a existência ou não da contaminação por arsênio em Paracatu. O

que se sabe é que,  por  meio de exames rotineiros,  que são obrigatórios para os



113
____________________________________________________________________________

trabalhadores da mina, constata-se elevado índice de arsênio. Queremos então, Sr.

Presidente,  fortalecer  o  convite  à  população  de  Paracatu  para  participar  desta

audiência pública, a ser realizada na próxima quinta-feira, a partir das 13 horas, na

Câmara  Municipal,  a  fim  de  tratar  desse  assunto  de  saúde  pública,  que  é

importantíssimo, e de muitos outros também relacionados à mineração de ouro em

Paracatu, todos eles objeto de preocupação sistemática, e não só das lideranças mas

do conjunto da população. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Duarte Bechir - Ao Sr. Presidente, aos demais membros da Mesa, às

Sras.  Deputadas e aos Srs.  Deputados,  à  nossa gente querida  de  Minas Gerais,

nosso  boa  tarde.  Como  consta  nos  anais  desta  Assembleia,  este  Deputado,  a

princípio, não comungou com os autores do requerimento que convocou a Secretária

Renata  Vilhena  a  participar  de  uma  audiência  pública  nesta  Casa.  Nesta  data,

gostaria de ratificar nossa decisão de outrora. Disse que deveríamos - Deputados da

Oposição e da Situação -,  primeiramente,  analisar  e buscar  informações junto  ao

governo  para  nos  posicionarmos  de  modo  mais  convicto,  de  forma  a  termos

entendimento  do  assunto,  a  fim  de  discuti-lo,  à  altura,  com  a  Secretária  e  com

aqueles que manifestassem quaisquer dúvidas. Já havíamos solicitado ao governo

um relatório sucinto de todas os pormenores da lei delegada, que se resume em nove

folhas. Aqui  está a nova estrutura editada por intermédio da lei  delegada. Está-se

tornando cansativo dizer se lei delegada é um instrumento bom ou pernicioso ou se

faz  mal  à  democracia.  Não  discutirei  o  tema  porque  estamos  aqui,  conforme

juramento, para cumprir as leis. Se está estabelecida na Lei Maior, na Carta Magna, e

confirmada na Carta Magna do Estado, na nossa Constituição, essa possibilidade,

não  cabe  a  nós,  legisladores,  questionar  princípios  da  constitucionalidade.

Deveríamos  brigar  porque não estão  cumprindo a nossa Constituição.  Não quero

ater-me a essa área da nossa fala. Quero dizer que hoje, quando a Secretária esteve

nesta Casa,  estávamos reunidos no auditório,  onde a Comissão de Administração

Pública normalmente se reúne. Tivemos uma aula prática de administração pública,

proferida com muita classe, com muita capacidade pela Secretária Renata Vilhena,

que deixou claro todos os pormenores, enfim, os porquês de cada um dos artigos e

das  inovações  trazidas  no  conteúdo  da  lei  delegada.  Chamou  nossa  atenção,
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Presidente, o fato de muitos membros desta Casa buscarem, nos erros do governo

federal,  justificar  possíveis  erros  do  governo  do  Estado.  Fazem  e  tecem

comparações, Sr. Presidente, ao dizerem que em Brasília, no governo federal, estão

fazendo isso e que o mesmo faremos aqui.  Não criticarei,  não buscarei  erros do

governo federal para falar  dos acertos do nosso Estado. Sr.  Presidente, um dado

chamou muito minha atenção. Dos possíveis 500 cargos que serão consolidados por

meio da lei delegada, 80% serão de funcionários do Estado, ou seja, 80% dos novos

cargos  não  serão  de  provimento  amplo,  não  serão  trazidos  das  listas  ou  das

suplências  dos  partidos,  mas,  sim,  trazidos  pela  capacidade.  Treinar  o  próprio

servidor  é uma garantia  para  o  futuro,  uma garantia  de  que o Estado continuará

trabalhando de forma correta e consciente, buscando o progresso. Saio hoje dessa

audiência pública com a Secretária Renata Vilhena mais convicto de que está tudo

certo  do  que  quando  aqui  cheguei,  Sr.  Presidente.  Poderíamos  ter  poupado  a

Secretária de explicações acerca do que já estava pronto para ser entregue, mas, já

que  veio,  ela  fez  bem.  Quero  me  redimir,  pois,  a  princípio,  eu  era  contrário  à

convocação dela, por entender que não havia ainda estudado o tema. Todavia, hoje

estamos prontos. Terminarei nossa fala, Sr. Presidente. A questão de ordem se refere

ao fato de que a reunião poderia ter sido melhor aproveitada, e não foi. E eu disse por

que  não  foi.  Prepararmos  melhor  as  nossas  audiências  públicas  é  a  questão  de

ordem que deixo a V. Exa., para que possamos aproveitar mais cada uma delas e

levar  à  população  o  que  ela  espera  de  nós,  os  nossos  trabalhos,  e  não

questionamentos meramente políticos. Essa era a questão de ordem. Para finalizar,

acompanho o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Houve 18 vítimas das festas momescas

em Bandeira do Sul, nossa área de atuação. Queria solidarizar-me com o Prefeito e

com  as  famílias  da  região  de  Poços  de  Caldas,  Bandeira  do  Sul,  Botelhos  e

Campestre, pelas 18 vítimas das festas do Momo realizadas na última sexta-feira. É o

que tenho a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bruno Siqueira.

O Deputado Bruno Siqueira  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

mineiros, mineiras. É com muita honra que faço hoje meu primeiro pronunciamento.
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Nas  duas  últimas  semanas  houve  o  fórum  democrático,  muito  importante  para

debatermos problemas e soluções para o nosso Estado de Minas Gerais.

Primeiramente  faço  um  agradecimento  muito  especial  aos  mineiros  e  mineiras,

principalmente aos da minha cidade natal, Juiz de Fora, onde nasci, estudei e conclui

o curso de engenharia civil, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quase 44 mil

cidadãos  e  cidadãs  de  Juiz  de  Fora  confiaram  seu  voto  a  nosso  mandato  na

Assembleia Legislativa. Somam-se à população de Juiz de Fora mais 25 mil votos,

totalizando 68.437,  90% da Zona da Mata de Minas Gerais,  um percentual  muito

importante para nós na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para termos nosso

compromisso com os Deputados e Deputadas da Assembleia Legislativa e com a

Mesa da Assembleia. 

Aproveitamos  para  parabenizar  o  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro;  o  nosso

amigo do PMDB e Vice-Presidente, Deputado José Henrique; e os companheiros do

partido,  Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Vanderlei  Miranda,  Antônio  Júlio,  Ivair

Nogueira e Adalclever Lopes. Também vejo aqui o Deputado Doutor Wilson Batista,

de Muriaé, que, juntamente conosco, compõe a pequena mas, sem dúvida alguma,

importante bancada da Zona da Mata de Minas Gerais.  Trabalharemos muito por

nossa região.

Nesse contexto, Sr.  Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, suscito uma

questão muito importante. A Zona da Mata de Minas Gerais tem empobrecido muito

nas últimas décadas. Falo isso sem dizer de governo “x”, “y” ou “z”, governo federal,

estadual  ou governos  municipais.  Falo em relação ao verdadeiro  ato  de  covardia

realizado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que possui

“royalties”  de  petróleo  em  abundância,  tem  feito  um  verdadeiro  terrorismo  às

empresas de Minas Gerais, um assédio aos empresários mineiros, fazendo com que

nossos empregos sejam deslocados para aquele Estado. Para que as senhoras e os

senhores,  mineiras  e mineiros  presentes  tenham noção,  nos  últimos  anos,  só  da

minha cidade natal  de Juiz de Fora saíram mais  de mil  empregos diretos  para o

Estado do Rio de Janeiro. Várias empresas foram assediadas por meio de recursos

de guerra fiscal e diminuição do ICMS, e foram transportadas diretamente de Juiz de

Fora para o Estado do Rio de Janeiro. Se verificarmos a nossa Zona da Mata como
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um todo, mais de 1.500 empregos diretos foram transportados de Minas Gerais para

o Estado do Rio de Janeiro. 

Sou um Deputado eleito pelo PMDB. Não sou do partido do atual Governador nem

do  ex-Governador,  mas  tenho  de  reconhecer  o  trabalho  do  ex-Governador  Aécio

Neves naquela região. Quando eu era Presidente da Câmara Municipal de Juiz de

Fora, juntamente com o Prefeito, com a associação comercial, com as entidades de

classe, solicitamos ao Governador que fizesse um decreto, no ano de 2009, muito

importante para nós, da Zona da Mata, o qual fez com que Minas Gerais entrasse, e

entrou,  na  guerra  fiscal.  Conseguimos,  por  meio  desse  decreto  baixado  pelo

Governador  Aécio  Neves,  reverter  muito  uma  situação  que,  infelizmente,  estava

preocupando demais as lideranças políticas e empresariais da nossa cidade e da

Zona da Mata como um todo. Esse decreto faz com que as empresas que estão

sendo assediadas pelo Estado do Rio de Janeiro possam reivindicar ao governo do

Estado, com a aprovação da Assembleia Legislativa, uma diminuição de imposto. Já

estamos tendo resultados práticos. Algumas empresas que se deslocaram para o Rio

de Janeiro já estão retornando para Minas Gerais, gerando emprego neste Estado.

Mais do que isso, já está sendo anunciada a criação de novas empresas na nossa

região, para que possamos fazer com que a Zona da Mata de Minas Gerais se reerga

estrutural e economicamente.

Aqui na Assembleia Legislativa ouvimos muito que precisamos desenvolver o Norte

de Minas e o Vale do Jequitinhonha. Precisamos, sim, mas precisamos também fazer

com que a Zona da Mata seja escutada, que ocorra investimento na região. Já se

começa a verificar essa realidade nos últimos anos.

É nesse intuito que defenderemos sempre os interesses de Juiz de Fora, da Zona

da Mata de Minas Gerais.  Não podemos deixar  de fazer com que nossas vozes,

nossas  ações,  nossas  necessidades  sejam escutadas pelos  Poderes,  federais  ou

estaduais,  Legislativo ou Executivo. Precisamos fazer  com que Minas Gerais  seja

escutada como um todo.

Assumo este  meu primeiro mandato  aqui  na Assembleia Legislativa  objetivando

atender à solicitação, aos anseios da população da Zona da Mata de Minas Gerais.

Não tenho dúvida de que, com a compreensão e com o apoio dos demais pares desta
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Casa, faremos com que as várias Minas Gerais tenham voz ativa em cada um dos

segmentos em que é necessário reivindicar soluções para nossas populações.

Listarei alguns dados para que V. Exas. tenham noção do que estamos falando.

Tais dados são referentes ao período de 1999 a 2006. Faço questão de me referir a

esse período porque muitos aqui sabem da minha ligação com o ex-Governador e ex-

Presidente Itamar Franco. Falo, aliás, do período em que ele foi Governador. A taxa

de crescimento foi de 14,14% na Zona da Mata, enquanto no Estado foi de 28,12%. A

taxa de crescimento em Belo Horizonte foi de 12%; em Betim, 47%; em Ipatinga,

32%; em Sete Lagoas, 40%; em Uberlândia, 14,4%. Infelizmente, para que V. Exas.

tenham noção do que estou falando, a taxa de crescimento de Juiz de Fora foi de

2,9%. Um dos motivos foi o assédio do Estado do Rio de Janeiro em relação à Zona

da Mata, especificamente a Juiz de Fora.

O grande motivo do nosso pronunciamento é dizer que precisamos unir os esforços

da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com os nossos congressistas a fim de

colocarmos o dedo na ferida na partilha do pré-sal,  que está sendo discutida pelo

Congresso Nacional. Há abundância de recursos no Estado do Rio de Janeiro em

função dos “royalties” do petróleo que está no mar. 

O mar é da União, não do Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado, com abundância

de recursos, faz com que,  na redução do ICMS, as cidades limítrofes com Minas

Gerais,  especificamente  Três  Rios,  Sapucaia,  Levy  Gasparian,  retirem  nossas

empresas, nossos empregos e os impostos dos mineiros,  que fariam com que as

riquezas de Minas proporcionassem melhor qualidade de vida aos nossos cidadãos e

à população do Estado.

Portanto, como se fala tanto em Minas Gerais sobre os “royalties” do minério, e

sabemos  que  são  fundamentais  para  nosso  Estado,  tenho  a  certeza  de  que,

juntamente com os Deputados Estaduais e Federais, devemos propor debate sobre

os  “royalties”  do  minério.  Chamo  atenção  para  o  que  está  acontecendo  com  os

“royalties”  do  petróleo  no  Rio  de  Janeiro.  No ano passado,  o  Governador  Sérgio

Cabral disse que era uma covardia o que estavam fazendo com o Estado, ou seja,

tentar retirar as condições dos impostos dos “royalties” do petróleo daquele Estado.

Covardia é o que o Rio de Janeiro faz com Minas Gerais: retirar nossas empresas,
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nossos empregos e nossas riquezas e assediar nossos empresários. Isso, sim, é uma

covardia.  Precisamos  unir  nossos  esforços  para  resolver  isso.  A  Assembleia

Legislativa precisa chamar a atenção dos nossos Deputados Federais e Senadores

para  que  façam  com  que  esse  recurso  que  está  no  mar,  que  é  da  União,  seja

repartido entre os entes da Federação e com que Minas Gerais tenha sua parcela do

pré-sal. Verificamos que essa riqueza pode ser uma renovação da qualidade de vida

do cidadão brasileiro. Isso deve ser repartido entre os entes federativos. Precisamos

trazer os recursos do pré-sal para Minas.

Como esta Assembleia não tem competência para legislar sobre isso, precisamos

abrir os olhos dos nossos Deputados Federais, das Deputadas Federais e dos três

Senadores da República para que defendam os interesses de Minas fazendo com

que esse recurso seja compartilhado com todos nós, brasileiros, e não por aqueles

Estados que estão em situação privilegiada, obtendo as benesses desses recursos,

enquanto  perdemos  nossos  empregos,  nossas  empresas  e,  por  que  não  dizer?,

nossos  amigos e nossas famílias,  que às vezes têm de deslocar-se para  Estado

vizinho por causa desse assédio do Rio de Janeiro.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  gostaria  de  fazer  um

agradecimento  à  Comissão  de  Transporte.  Protocolamos  requerimento  nessa

Comissão, junto ao seu Presidente, Deputado Adalclever Lopes, para que façamos

audiência  pública  em  Juiz  de  Fora,  a  fim  de  debater  e  discutir  as  melhorias

programadas e implantadas pelo governo federal na BR-040. A importância disso é

que falta a ligação das duas principais cidades brasileiras no trecho compreendido

entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro da BR-040. No trecho entre Juiz de Fora e

Belo Horizonte ainda não foi feita concessão para iniciativa privada. O trecho entre

Juiz de Fora e Rio de Janeiro já tem concessão privada e excelente qualidade. No

entanto,  por  meio  dos  investimentos  anunciados  na  semana  passada,  mais  de

R$300.000.000,00  do  governo  federal,  poderemos  ter  uma  estrada  em  melhores

condições no trecho compreendido entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, a qual se

encontra em situação precária. Assim, nós, mineiros, poderemos transitar com mais

segurança por esse trecho.

Solicitei  ao Deputado Adalclever  Lopes,  Presidente da Comissão de Transporte,
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que já está trabalhando com esse objetivo, que marquemos audiência pública em Juiz

de Fora, uma vez que será realizada audiência pública em Conselheiro Lafaiete pelo

DNIT,  para  debatermos  e  verificarmos  as  melhorias  que  serão  realizadas  pelo

governo federal; além disso, em alguns trechos, para que possamos indicar o que

deverá ser feito para que a estrada seja mais segura, faça escoar nossas riquezas,

traga e leve mineiros e mineiras para o Rio de Janeiro.

O Deputado  Carlos  Henrique  (em  aparte)*  -  Querido  Deputado Bruno Siqueira,

solicitei aparte primeiramente para parabenizá-lo pelo discurso, que não poderia ser

diferente,  devido  ao  comprometimento  de  V.  Exa.  com  a  Zona  da  Mata,  mais

precisamente com a cidade Juiz de Fora. Quero também dizer que este companheiro

de V. Exa. estará unido a V. Exa. para debatermos e discutirmos as políticas públicas

voltadas naturalmente para os interesses da cidade de Juiz de Fora, assim como para

a Zona da Mata,  até porque sabemos que o polo  industrial  de Juiz de  Fora tem

capacidade maior de crescimento e adensamento. Assim, nesse sentido estaremos

unidos com V. Exa. e com os Deputados que tiveram votação expressiva na Zona da

Mata. 

Quero  ainda  dizer  que  houve  audiência  pública  na  Comissão  de  Transporte,

ocasião em que se aprovou requerimento que solicita debate sobre melhorias para a

região e sobre questões da BR-040. E por que não levarmos esse tema para ser

discutido também em Juiz de Fora? Parabenizo V. Exa. mais uma vez, pelo brilhante

discurso. 

O  Deputado  Bruno  Siqueira  -  Agradeço,  nobre  Deputado  Carlos  Henrique,  as

palavras e o empenho em nos ajudar, uma vez que V. Exa. foi muito bem votado na

cidade  de  Juiz  de  Fora,  na  Zona  da  Mata,  enfim  em  Minas  Gerais.  Agradeço  a

atenção  das  nobres  Deputadas  e  dos  nobres  Deputados,  das  mineiras  e  dos

mineiros. Obrigado, Sr. Presidente. Boa-tarde.

* - Sem revisão do orador. 

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  venho  a  esta  tribuna  para  fazer  alguns

esclarecimentos. Hoje, pela manhã, tivemos a felicidade de receber nesta Casa a
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Secretária de Planejamento, Dra. Renata Vilhena. A cada dia que passa, admiramos

mais  este  governo,  pela  seriedade  da  Secretária,  pela  sua  responsabilidade,

segurança e pela forma de mostrar que o Estado, e nós, mineiros, vivemos um novo

momento da história da nossa querida Minas Gerais. 

Houve aqui alguns questionamentos. Não tivemos oportunidade, não é Deputado

Domingos  Sávio,  porque  foi  um  pouco  tumultuado  e  poucas  pessoas  se

manifestaram, mas, se tivesse tido oportunidade, eu falaria o que vou falar agora: a

Presidenta - nossa Presidente Dilma - sugere ao Nordeste que adote Minas Gerais

como modelo, como modelo de gestão. Não sou eu que estou dizendo, não, mas a

imprensa  nacional.  A Presidente  disse  isso  no  Nordeste,  porque  Minas  Gerais  é

modelo por se preocupar com o lado social. Participei agora de uma discussão forte

sobre a implantação da contrapartida social,  mais uma ideia inovadora, mais uma

grande ação na defesa do desenvolvimento do povo mineiro. E isso vai provocar as

lideranças,  no  sentido  de  mostrar  resultados,  de  melhorar  o  IDH -  como disse  o

Deputado Bruno Siqueira, em seu brilhante pronunciamento. É preocupante, sim, a

questão da Zona da Mata, essa concorrência desleal, essa guerra fiscal, situação que

a Presidente Dilma precisa olhar com cuidado, com muita força, porque isso está

fazendo  com  que  muitos  Estados  percam  condições  de  crescer.  E  o  governo

Anastasia  criou  a  ideia  inovadora  da  responsabilidade,  também  na  contrapartida

social,  a  fim de deixar claro que não podemos admitir  que vivemos um momento

como esse e ainda há grande mortalidade infantil  no Brasil.  Minas Gerais tem de

combater tudo isso, e temos instrumentos para tal; o IDH tem de ser melhor; o Bolsa-

Família tem de ser colocado nas mãos das pessoas que mais precisam; enfim, é

preciso haver um desenvolvimento amplo, que chegue a todo cidadão. 

A Presidente Dilma é quem sugere que Minas saia à frente.  Tornei-me Prefeito

muito novo - estão aqui vários Deputados novatos -  de uma cidade pequena.  Fui

Prefeito  com  muitos  Governadores.  Iniciei  em  1989  com  o  Newton  Cardoso.

Normalmente  se  começava  uma estrada antes  da  eleição e,  logo  após  esta,  ela

parava. Isso ocorria  com uma rodovia de 20km ou 30km. Em Nova Resende, por

exemplo, na época da eleição, foram construídos 5km com o Newton Cardoso; mais

5km com o Hélio Garcia; depois mais 18km com o Azeredo; e mais 8km com o Itamar.
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O Itamar, no seu mandato, conseguiu fazer cinco rodovias, uma em Iguapé. Enfim,

foram pouquíssimas.

Era impossível sonhar com um desenvolvimento rápido, ágil. O Aécio e o Anastasia,

primeiro  como  Secretário  e,  depois,  como  Vice-Governador,  fizeram  grandes

transformações  como  gestores.  Eles  realizaram  um  grande  mandato.  Quem

conheceu as dificuldades para implantar um posto de saúde sabe disso. Deputado

Duarte,  construir  um  posto  de  saúde  era  impossível,  porque  no  máximo

conseguíamos uma reforminha. Assinar um convênio não se tratava de vitória, já que

o assinávamos, mas o dinheiro não chegava. Às vezes saía a primeira parcela do

convênio, porém o Prefeito ficava sem saber o que fazer para terminar a obra, porque

o dinheiro não chegava.

Mas, no governo Aécio e Anastasia, se assinou, o dinheiro chegou. E vem mais

dinheiro - e sempre. É um modelo diferente de governar. E isso foi feito por meio de

um  choque  de  gestão,  em  que  as  leis  delegadas  foram  fundamentais  para  dar

agilidade ao processo. Há Deputados que falam que é dar cheque em branco, que é

muita confiança. Confio sim, e não se trata de passar cheque em branco, mas de

participar de um processo ágil, que fará grandes transformações. Em oito anos, Minas

transformou-se  muito.  Imaginem  agora  o  que  poderemos  transformar  nesses

próximos quatro anos, com essa equipe reforçada, animada, com pessoas sérias e

preparadas.

Não tenho dúvida de que este será um grande mandato. Nós, como Deputados

Estaduais, temos, sim, de sonhar e crescer juntos, facilitando - e a lei delegada é uma

forma de fazer isso - que o governo cresça e aja rápido. Lei delegada não se faz com

qualquer um; confiança se tem em quem merece, e este governo já mostrou que

merece confiança. Conhecemos o Governador Anastasia desde a Constituição, e o

Deputado Bonifácio Mourão também o conhece bem.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

estávamos acompanhando prontamente o pronunciamento inteligente e oportuno de

V.  Exa.  Hoje  falamos  bastante  sobre  leis  delegadas.  Discutimos,  debatemos  e

ouvimos  atentamente  a  nossa  Secretária  de  Planejamento,  Renata  Vilhena,  e

haveremos de debater ainda hoje e oportunamente o assunto, pois o objetivo maior é
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esclarecer  a  opinião  pública  de  Minas  Gerais  a  respeito  da  importância  e  da

oportunidade dessas leis. 

Eu o estou aparteando porque V. Exa. abordou a chamada contrapartida social. V.

Exa.  lembrou  muito  bem  que  a  própria  Presidente  Dilma Rousseff  disse,  em  um

encontro  de  Governadores  do  Nordeste,  em  Aracaju,  para  o  qual  o  Governador

Anastasia foi convidado, pois parte de Minas pertence à Sudene, que outros Estados

brasileiros deveriam acompanhar o exemplo de Minas Gerais, incluindo as gestões

pioneiras, como é o caso da contrapartida social. 

V. Exa. sabe que a contrapartida social foi uma exigência do próprio Banco Mundial

para emprestar dinheiro a Minas Gerais.  Na ocasião, o Banco queria saber quais

eram os indicadores sociais no Estado de Minas Gerais, saber o que o Estado estava

fazendo  para  recuperar  o  índice  de  analfabetismo;  para  diminuir  o  índice  de

mortalidade infantil;  para diminuir a evasão escolar no ensino fundamental e assim

por diante. 

Foi  inspirado  principalmente  nas  normas  do  Banco  Mundial  que  o  Governador

Anastasia criou a contrapartida social. Como V. Exa. sabe bem, a partir da vigência

dessa contrapartida social, para conseguir receber repasses voluntários do governo

de Minas Gerais, o Município terá de demonstrar como combateu a dengue em seu

território; o que fez para diminuir o analfabetismo; o que tem feito pela assistência

social; como o Bolsa-Família tem sido fiscalizado, etc. Ou seja, evidentemente, é um

estímulo muito grande para o crescimento das áreas sociais neste Estado. Parabéns

a V. Exa. e ao governo Anastasia.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão.

Foram feitas muitas críticas ao governo, e eu gostaria de comentar algumas delas.

Falou-se, por exemplo, que o Estado só colocou R$3.000.000,00 nas enchentes. Não

é  verdade;  não  foram só  R$3.000.000,00,  mas  R$20.000.000,00.  E  podem  ter  a

certeza de que haverá mais.

Falou-se também em apagão. Ora, falar  em apagão é falar  em governo federal.

Apagões estão sempre acontecendo por falta de investimento. Em Minas, o apagão é

federal.  A Cemig  tem  seus  defeitos  e  falhas,  mas  percebemos  também  grandes

avanços.
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Até a Lei de Responsabilidade Fiscal foi criticada aqui hoje, sob o argumento de

que ela é para limitar salários. Gente, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi uma das

coisas mais certas que fez o governo federal à época de Fernando Henrique, com o

voto contrário do PT, porque essa lei é para criar responsabilidade nos gestores para

que o dinheiro não chegue só no funcionalismo, mas nos cidadãos, por meio, por

exemplo, das 224 rodovias que chegaram ao povo mineiro e dos mais de 150 postos

de  saúde  e  de  150 escolas  só  na  minha região  -  no  Estado  foram quase  3  mil

escolas.

O Deputado Romel Anízio (em aparte)*  -  Quero cumprimentar  o caro Deputado

Antônio Carlos Arantes pelo brilhantismo de seu pronunciamento. No que se refere

aos governos Aécio e Anastasia, na verdade foi um tempo novo que Minas viveu.

Quando falo em tempo novo,  recordo-me de um novo tempo quando, Prefeito  de

Ituiutaba, pude realizar uma obra de governo - naquela época, dizíamos “um novo

tempo”. Esse tempo realmente veio para Minas Gerais, que mudou muito: passamos

a ser a 2ª economia do País, o que é indiscutível.

Quero lembrar ainda que, hoje pela manhã e no início da tarde, contamos com a

presença da Secretária  de  Planejamento  e  Gestão do atual  governo,  do  governo

anterior de Anastasia e do governo Aécio, Renata Vilhena, que, ao longo do tempo,

vem se aprimorando cada vez mais e dando demonstrações do grande conhecimento

que tem a respeito dos problemas que afligem Minas Gerais.

Quero  ainda  cumprimentar  o  caro  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  por  sua

ascensão à Presidência da Comissão de Agropecuária desta Casa. Sua presença ali

é a presença de um segmento que tem levado Minas a um novo patamar. Hoje Minas

é um grande produtor de grãos - café, soja, milho - e de carne; já não é apenas a

Minas do minério. O segmento rural verá que, com V. Exa., tem na Presidência dessa

Comissão um homem realmente vocacionado e profundo conhecedor das coisas do

campo. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Obrigado, Deputado Romel. Também quero

agradecer a V. Exa. por ter aceitado participar conosco dessa Comissão, assim como

os Deputados Fabiano Tolentino, que será o nosso Vice-Presidente, Rômulo Viegas e

Doutor Viana. Essa é uma turma parceira, com a qual poderemos fazer um grande
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trabalho na Comissão de Agropecuária, se Deus quiser! Tenho a certeza do empenho

de  todos  na  luta,  junto  ao  Congresso  Nacional,  para  que  tenhamos  um  Código

Florestal Brasileiro, pelo qual o produtor tenha condição de produzir e preservar, de

preservar  e produzir.  É preciso combater  as injustiças da mata seca,  Tadeuzinho,

neste momento sério por que passa o pessoal do Nordeste e do Norte de Minas.

Também é preciso lutar pela segurança no campo, pois muitos assaltos a fazendas

têm ocorrido. 

Certamente temos de resolver muitos problemas no campo, a exemplo da questão

do leite, cujo produtor está endividado. Com a nova normativa, 80% dos produtores

ficarão de  fora.  No  que  diz  respeito  à  suinocultura,  hoje  o  produtor  mineiro  está

perdendo competitividade em virtude também dos incentivos fiscais do Sul do Brasil.

Dessa forma, o suíno chega a Minas com um preço muito mais barato. Resolver essa

questão tem de ser também a nossa bandeira.

Voltando à questão do governo federal, ressalto que o governo precisa voltar a este

Estado para dar mais explicações sobre as leis delegadas. Confesso que ainda não

conhecia  todo  o  Nordeste,  em especial  as  cidades  de Natal  e  João Pessoa.  Na

oportunidade, fui conhecer essa região, que, por sinal, é maravilhosa. O Presidente

Lula está de parabéns, afinal, ele fez belíssimas rodovias lá.  Aluguei um carro em

Natal e fui até João Pessoa por uma pista dupla, bem larga. Fizeram uma rodovia

bonita, de Primeiro Mundo. O Nordeste merece. No entanto, fiquei preocupado com

uma questão:  apesar  de  não  apoiarmos  a  Presidente  Dilma,  ela  foi  vitoriosa  no

primeiro e no segundo turno neste Estado, mas, a BR-381, onde passam caminhões

e carros em quantidade cinco vezes maior, ainda não foi duplicada. Por que essa

discriminação com Minas Gerais? Por que, na hora de montar o Ministério, não levou

os mineiros? Os mineiros só servem para votar no governo federal? Onde estão os

investimentos?

Fiquei  alegre  em  ver  o  Nordeste  crescer,  porém  triste  diante  dessa  grande

discriminação do governo federal com o nosso querido Minas Gerais. Portanto, agora,

queremos que a nossa Presidente Dilma faça justiça com os votos que recebeu dos

cidadãos  mineiros  e  faça  investimentos,  retornando  para  o  nosso  Estado  o  fruto

daquilo que ele produziu. Afinal, Minas é o Estado que mais produz empregos, mais
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gera  renda  e  mais  cresce  em  relação  à  média  nacional.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Anselmo José Domingos.

O Deputado Anselmo José Domingos* -  Cumprimento o Sr.  Presidente,  os  Srs.

Deputados e todos os telespectadores. Nesta primeira oportunidade de ocupar esta

tribuna, gostaria de agradecer aos mineiros de várias cidades de Minas Gerais, em

especial de Belo Horizonte, que acreditaram que podemos realizar um bom trabalho

nesta Casa e, assim, votaram em nós. Quero agradecer também os votos que os

nossos companheiros do Partido Trabalhista Cristão -  PTC -  obtiveram na chapa.

Sabemos  que  uma  candidatura  de  Deputados  é  difícil,  espinhosa,  requer  muita

caminhada e empenho. Foi uma chapa que, sem a coligação, obteve 300 mil votos, e,

na coligação, obteve 470 mil votos. Portanto, foi uma coligação de muito sucesso em

Minas Gerais.  Por isso queremos agradecer a cada um dos candidatos do PTC e

também aos candidatos do PRTB, que caminharam conosco na última eleição, fato

que culminou com a  presença de três  Deputados da coligação nesta  Casa:  este

parlamentar e os Deputados Fabiano Tolentino e Cássio Soares.

Em relação a nossa votação, sou majoritário na região do Barreiro.  Agradeço à

população  da  referida  região,  que  tem  compreendido  a  importância  de  termos

representações locais. Agradeço a cada morador de Belo Horizonte, onde obtivemos

também  uma votação  expressiva.  Também fui  majoritário  em  cidades  do  Centro-

Oeste  e  Alto  Paranaíba:  Campos  Altos,  minha terra  natal;  Santa  Rosa da Serra,

próximo a Campos Altos; e Iguatama. 

Acredito que, junto ao Prefeito Leonardo, de Iguatama, e à Prefeita Cleide, de Santa

Rosa da Serra, desenvolveremos um trabalho que levará mais desenvolvimento a

esses Municípios. Para minha terra, teremos sempre atenção especial, pela votação

que lá tivemos e que nos fez majoritários. Mas nosso gabinete estará aberto a cada

uma das cidades do Centro-Oeste mineiro e do Alto Paranaíba.

Tivemos também uma votação expressiva no Baixo Jequitinhonha. Na cidade de

Santo Antônio do Jacinto, tivemos votação diferenciada, assim como em Rubi, Salto

da Divisa e Jacinto. Fizemos campanha também na região de Itabira, Santa Maria de
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Itabira,  Itambé  do  Mato  Dentro  e  Passabém,  Municípios  que  nos  receberam  de

braços abertos o tempo todo, na região metropolitana e região do Vale do Paraopeba,

que é da nossa convivência e onde realizamos o trabalho anualmente. Em Contagem,

tive a terceira melhor votação em todo o Estado. Por isso, esperamos corresponder

nestes  quatro  anos  de  mandato  com  um  trabalho  que  leve  desenvolvimento  e

qualidade de vida à minoria. Esperamos poder atender bem a população do nosso

Estado.

Fui Vereador em Belo Horizonte por um mandato e meio. A partir deste momento,

estou aqui  nesta Casa.  Na Câmara de Belo Horizonte,  meu trabalho sucedeu ao

trabalho do meu pai, José Domingos, que lá ficou por cinco mandatos. Alguns colegas

desta  Casa  foram  meus  colegas  na  Câmara  de  Belo  Horizonte,  e  outros  foram

colegas de meu pai na mesma Câmara, como o Deputado João Leite e o Deputado

Sávio Souza Cruz.

Estou na Presidência do PTC desde 2002. Passaram-se algumas eleições, e fomos

agora reconduzidos à Presidência até o ano de 2015. Esperamos continuar fazendo

do PTC esse partido que tem crescido, elegendo um maior número de Vereadores,

Prefeitos e Deputados a cada eleição. Essa é uma missão que assumiremos a partir

do dia 9 de março, para os próximos quatro anos.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Boa tarde, Deputado Anselmo José

Domingos. Boa tarde, Presidente, companheiras e companheiros Deputados. É um

prazer aparteá-lo, tendo em vista a nossa amizade, o ciclo que fizemos nesta Casa,

desde a  primeira  vez  em que  aqui  cheguei,  antes  de  estar  empossado em Belo

Horizonte. Quando vim buscar os caminhos da Assembleia, foi V. Exa. quem abriu as

portas para mim. Por isso primeiro quero agradecer essa hospitalidade.

Quero dizer também que foi uma honra participar com V. Exa. da nossa chapa para

Deputado Estadual, em que V. Exa. foi vitorioso em primeira colocação; o Cássio, que

também é nosso parceirão, na segunda colocação; e nós, na terceira colocação. Fico

muito  feliz  por  realmente  chegarmos  a  esta  Casa  para  trabalhar  por  toda  Minas

Gerais.

Parabéns pela sua forma de agir e pelo seu jeito de ser. Continue assim. Juntos

iremos  longe,  sempre  trabalhando  com  determinação  por  Minas  melhor.  Muito
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obrigado pelo aparte.

O Deputado Anselmo José Domingos* - Obrigado, Deputado. Confirmando suas

palavras, digo que a população do Centro-Oeste mineiro, de Divinópolis fez bem essa

escolha. Temos a certeza de que esse será um mandato diferenciado e que essa

cidade  estará  muito  bem  representada durante  estes  quatro  anos  na Assembleia

Legislativa.

Estamos assumindo o mandato nesta Casa em um momento muito especial. Por

isso gostaria de falar do nosso Governador do Estado, que é fator fundamental para

que o nosso trabalho se desenvolva de maneira melhor nos próximos quatro anos.

Vejo nele uma pessoa que conhece o Estado e a estrutura de governo desse Estado.

Ele  é  uma  pessoa  dedicada,  que  se  destacou  desde  os  primeiros  passos  na

administração estadual,  que acompanhamos. O seu caminho político foi  traçado e

sua eleição nos dará condição de trabalho melhor ainda.  Acredito nesse governo,

somos parceiros da sua base nesta Casa. Lutaremos para levar essa política e essa

filosofia do governo do Estado para cada Município, que está sendo transformado por

essa  nova  administração.  Acredito  que  essa  parceria  entre  nós  e  o  governo  do

Estado, em todos os momentos, dará frutos.

Na semana passada, tomamos posse na Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas. Agradeço nossos colegas pela forma como os trabalhos estão sendo

desenvolvidos.  A  nossa  presença  nessa  Comissão  é  importante,  pois  um  dos

principais problemas da RMBH é o transporte. Já aprovamos vários requerimentos na

Comissão,  falando dos  problemas do Anel  Rodoviário,  de  algumas  rodovias  e  do

metrô.  A nossa  Comissão  fará  um  trabalho  intenso  para  ajudar  a  encontrar  as

soluções.

O Anel Rodoviário é o tema do momento na imprensa, nesta tribuna, na Câmara

Municipal de Belo Horizonte, nas conversas entre as pessoas. Escrevemos um artigo

para  um  jornal  da  Capital,  falando  da  nossa  posição.  A  solução  para  o  Anel

Rodoviário  é  buscar  verbas  junto  ao  governo  federal  para  a  sua  revitalização  e

ampliação. No entanto, o Anel Rodoviário deve ser municipalizado. Aprovamos, na

Câmara Municipal de Belo Horizonte, um projeto de lei que autoriza o Município a

fazer essa municipalização, e só aí encontraremos a solução. A BHTRANS tem a
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capacidade, a competência e o recurso humano para gerenciar o anel. Vemos como é

o Anel  sem a administração da BHTRANS.  Em vários  pontos,  há  irregularidades,

como marginais  de  mão dupla.  Conheço  aquele  anel  desde  criança,  quando  era

apenas uma pista de mão dupla. Transitamos ali durante toda a nossa vida. Há vários

acessos aos bairros sem as pistas de aceleração e desaceleração; há locais com três

pistas e outros com duas, onde o trânsito se afunila. O Anel não é só um tema de

debate.  As  soluções  devem  ser  colocadas,  temos  que  exigir  do  governo  federal

recursos para essa revitalização, mas temos que dar a nossa solução aqui. E a nossa

solução é que ele seja administrado pelo Município de Belo Horizonte, porque, apesar

de ser rodoviário, hoje é uma via urbana. A maior parte dos veículos que passam ali

transitam  no  perímetro  urbano  não  são  apenas  veículos  que  trafegam  entre

Municípios e Estados. Entendemos que essa é a solução para que o anel funcione

melhor e nos dê segurança.

O metrô é outro problema, uma novela, uma desesperança, uma tristeza para Belo

Horizonte. Ele é um instrumento de política pública de transporte que está fazendo 30

anos, mas ainda é deficiente onde está implantado, no trecho Eldorado - Venda Nova.

Ele não existe no trecho que deveria ser implantado, do Calafate até o Barreiro, do

Eldorado até Betim e da Pampulha até a Savassi. Esperamos que o governo federal

tenha um tratamento diferenciado e a atenção que deveria ter conosco, pois essa é

uma obra que tem de ser realizada por ele. O metrô é parte da solução do transporte

na nossa cidade,  como as bicicletas.  Aliás,  aprovamos um projeto,  de autoria  da

Vereadora Luzia Ferreira à época, hoje Deputada, que incentiva o uso de bicicleta e a

criação de ciclovias na cidade, bem como do veículo, da moto e do transporte coletivo

de ônibus. Contudo, o metrô também tem de fazer parte da solução do transporte que

precisamos para Belo Horizonte.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Anselmo. Ao saudá-lo,

quero  lembrar  a  convivência  com  seu  pai  na  Câmara  Municipal.  Eu,  um  jovem

Vereador, e ele, Vereador de muitos mandatos, com a sua tranquilidade, prestando

um grande serviço para a população de Belo Horizonte. Lembro-me dele com muito

carinho. Gostaria de apoiar o discurso que V. Exa. faz dessa tribuna em favor da

população de Belo Horizonte, de Minas Gerais e até do Brasil, dos que transitam pelo
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Anel Rodoviário  e que hoje estão em constante perigo. Recentemente realizamos

uma audiência aqui e sugerimos as rampas de escape que se encontram em todas as

mineradoras, na Rodovia Anchieta e em todas as estradas da Europa. Entretanto, não

vemos nenhuma ação do governo federal. Vemos a Oposição na Assembleia, PMDB

e PT, que estão no governo federal, fazendo críticas. Nunca vi um governo como o

desses dois partidos, que abandonaram Minas Gerais. Falaram de uma duplicação

até  Nova  Serrana,  que  são  100km.  O  governo  do  PSDB e  o  de  Itamar  Franco

duplicaram 600km, de Belo Horizonte até São Paulo. Então V. Exa. faz bem em fazer

esse  discurso.  Belo  Horizonte  não  suporta  mais  o  Anel  Rodoviário,  que  está

intransitável. Também não suportamos ver o descaso do metrô no trecho Calafate-

Barreiro. Está totalmente abandonado, sendo novamente ocupado depois de pagas

as  desapropriações.  Parabéns  pelo  seu  pronunciamento  em  defesa  do  povo  do

Barreiro, de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Obrigado pelo tempo que V. Exa. me

concedeu.

O  Deputado  Anselmo  José  Domingos*  -  Muito  obrigado,  Deputado  João  Leite.

Gostaria de dizer também que buscaremos a solução, principalmente por meio da

nossa  comissão,  para  um  problema  que  vivenciei  nos  últimos  anos:  a  falta  da

telefonia celular nos Distritos dos Municípios. Há um programa do governo do Estado

que levou a telefonia celular a todos os Municípios. Isso foi um ganho de qualidade de

vida,  de comunicação,  para todo o Estado. Entretanto,  os Distritos ainda não têm

telefonia celular. Por requerimento, estamos pedindo que o governo do Estado crie

um programa para que esse tipo de telefonia chegue aos Distritos. Há Distritos que

são  maiores  que os Municípios,  têm uma população  maior  que os  Municípios,  e

deveriam  ser  tratados  com  a  mesma  atenção.  Aliás,  não  só  pedimos  isso,  mas

também a internet.  Além de chegar  aos  Municípios  como está acontecendo hoje,

esperamos que a internet chegue também a cada Distrito de Minas Gerais. O Distrito

de Serra Azul, por exemplo, próximo a Belo Horizonte e Mateus Leme, tem problema

de telefonia celular e de água. Serra Azul abastece Belo Horizonte com a sua reserva

de água, mas não há água para os moradores de lá. Então, tem de haver também

atenção especial para os Distritos por parte do poder público. Tenho certeza de que

lutaremos, e o governo, sensível como é, levará a comunicação até os Distritos de
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Minas Gerais. Quero agradecer a oportunidade e a atenção de cada um dos pares e

de todos que nos ouviram nesta tarde. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Tiago Ulisses - indicando os Deputados Hely Tarqüínio e

Antonio Lerin para Vice-Líderes do Bloco Parlamentar Social - BPS (Ciente. Publique-

se.).

Depacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  dos  Deputados  Fred  Costa

solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 342/2011, e Neilando Pimenta

e  Fred Costa  solicitando  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  314/2011

(Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimentos dos Deputados Elismar Prado solicitando o desarquivamento

do Projeto de Lei nº 585/2007, Sávio Souza Cruz (8) solicitando o desarquivamento

dos Requerimentos nºs 3.495 e 4.741/2009 e 6.567/2010 e dos Projetos de Lei nºs

1.507/2007, 2.536/2008, 4.172, 4.219 e 4.914/2010, Luiz Henrique (4) solicitando o

desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 51/2002 e dos Projetos de Lei

nºs  1.178/2007,  3.437/2009  e  4.648/2010,  Rogério  Correia  (3)  solicitando  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 560, 643 e 707/2007, Arlen Santiago (38)

solicitando  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  234,  362,  717,  765  e

1.698/2007,  2.468/2008,  2.980,  3.017,  3.252,  3.253,  3.438,  3.537,  3.662,  3.717,

3.805, 3.866, 3.912, 3.937, 3.986, 3.987, 4.026 a 4.028 e 4.117/2009, 4.150 a 4.155,
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4.279, 4.502, 4.541, 4.686, 4.936, 4.937, 4.988 e 5.064/2010,  Dalmo Ribeiro Silva

(27)  solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei  nºs  149, 747 e 748/2007,

2.170, 2.554, 2.691, 2.845, 2.853 e 2.956/2008, 3.217, 3.251, 3.258, 3.302, 3.497,

3.800, 3.802, 3.825, 3.925, 4.030 e 4.080/2009, 4.368, 4.385, 4.474, 4.562, 4.672,

4.796 e 4.994/2010, Antônio Carlos Arantes (13) solicitando o desarquivamento dos

Projetos  de Lei  nºs  3.332, 3.745,  3.765,  3.958 e 4.128/2009,  4.209, 4.605,  4.749,

4.774, 4.775, 4.949, 4.970 e 5.029/2010, Antônio Carlos Arantes e Fabiano Tolentino

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.009/2009, Doutor Viana (15)

solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei  nºs 3.011,  3.086,  3.259, 3.319,

3.394,  3.911  e  3.964/2009,  4.189,  4.259,  4.510,  4.575,  4.611,  4.612,  5.020  e

5.096/2010, Durval Ângelo (2) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

4.903 e 5.028/2010, André Quintão (9) solicitando o desarquivamento dos Projetos de

Lei nºs 114, 118, 120, 508, 1.678 e 1.925/2007, 3.477 e 3.523/2009 e 4.456/2010, e

Wander Borges (29) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.209,

1.319,  1.467,  1.524,  1.570,  1.650  e  1.880/2007,  2.000,  2.015,  2.055,  2.107  e

2.128/2008, 3.141, 3.267, 3.703, 3.915, 3.981 e 3.982/2009, 4.329, 4.343, 4.617 a

4.619, 4.842, 4.859, 4.871, 4.897, 4.898 e 4.926/2010.

Questões de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de vir a

este microfone e o faço para, em nome dos moradores do Bairro São Bento, expor

nossa indignação a respeito da autorização irresponsável, por parte do poder público

municipal, principalmente da Belotur, para a realização de um evento nos sábados

naquele bairro. Tal evento fechou a principal avenida de acesso ao Bairro São Bento,

impedindo que nós, moradores, chegássemos a nossas casas. E o que é pior, Sr.

Presidente,  além  disso,  ocorreu  uma  aglomeração  de  milhares  de  crianças  e

adolescentes, cuja maioria portava bebidas fortes, vodca principalmente. Tenho tudo

documentado, fotografado. Eu e toda a população do bairro não queremos aquela

baderna na nossa porta, não queremos aquela via pública sendo usada da forma

como foi nesse sábado, com aquele vandalismo, com jovens sendo agredidos. Um foi

perseguido, atravessou uma porta de vidro e se cortou todo, fugindo para não ser

morto por um grupo - eu diria, por uma gangue - que o perseguia. Mas o pior, Sr.
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Presidente: temos aqui, o Estado de Minas traz no seu caderno “Gerais”, de domingo,

uma matéria sobre o que vem acontecendo no alto do Mangabeiras: “BH sem lei.

Inferno aos pés da cruz”. Essa BH sem lei está realmente sendo experimentada em

várias áreas. Falo aqui como morador do Bairro São Bento e em nome de moradores

do bairro, porque quem aprova aquela baderna não mora lá, vai para lá de outros

bairros. Não somos insanos de querer em nossas portas uma baderna como aquela,

um banheiro a céu aberto como aquele, sem a mínima estrutura e, o que é pior, sem

segurança. Quero fazer aqui uma crítica ao Ten. Fiúza, do 22º Batalhão, que estava lá

com uma viatura  e  alguns  policiais.  Desci  do  meu apartamento  e  fui  até  o  meio

daquela algazarra. Lá estava um garoto que, se tinha 14 anos, tinha muito, com uma

garrafa de vodca pela metade na mão e com copos descartáveis. Chamei o Sargento

que  estava  lá  subordinado  ao  Ten.  Fiúza  e  perguntei  a  ele  se  ele  não  tomaria

nenhuma medida em relação àquele garoto. Ele foi  até o rapaz,  que disse que a

garrafa não era dele. Imediatamente um jovem, maior, apresentou-se e disse que a

garrafa  era  dele  e  que  a  havia  dado  ao  menor  para  que  a  segurasse.  Pedi

providências, quando então começaram a discutir leis comigo. Perguntavam qual a lei

que eu usaria, pois não existia lei contra portar bebida. Então rasgarei a Lei nº 8.069,

de 13/7/90, alterada pela Lei nº 10.764, de 12/11/2003, que dispõe em seu art. 243

sobre vender, fornecer, ainda que gratuitamente, à criança ou adolescente produtos

cujos componentes possam causar dependência física e psíquica. Isso está previsto

na lei com punição de até seis anos de reclusão. Ele, o Ten. Fiúza, assim como seu

Sargento,  quis  discutir  lei  comigo,  ao  invés  de  tomar  a  decisão  de  fazer  os

encaminhamentos que deveriam ser feitos em defesa e em proteção daquele menor

que tinha em suas mãos aquela garrafa de vodca. Ele disse que não podia prender

um  menor.  Sei  que  não  pode,  que  cabe  no  caso,  no  máximo,  uma  apreensão.

Todavia, o adulto, que colocou a bebida nas mãos dele, estava lá e se apresentou, ou

melhor, confessou o crime, dizendo que a garrafa era sua e que ele a havia dado ao

menor para que a segurasse. Sr.  Presidente, isso me deixou indignado. Enquanto

conversávamos, esse Sargento levantou sua voz, quando disse a ele que baixasse o

tom. Eu não havia me identificado, embora em certo momento tivesse de fazê-lo, para

que  soubesse  que  não  apenas  ele  era  autoridade  ali.  Eu  era  uma  autoridade
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preocupada com os desmandos e com aquele vandalismo que estava acontecendo

na  Av.  Bento  Simão,  no  Bairro  São  Bento.  Fica  registrada,  Sr.  Presidente,

primeiramente a irresponsabilidade da Belotur, ao autorizar um evento daquele e não

providenciar aparato de segurança, principalmente para nós, moradores. Estávamos

impedidos de entrar em nossas casas. A avenida inteira foi tomada. Tenho dezenas

de fotos. Domingo, pela manhã, tive o trabalho de levantar cedo e ir para a avenida, a

fim de fotografar o caos e, pior, até aquele momento - cerca de 10h30min - não havia

aparecido ainda o pessoal da limpeza. A avenida estava um verdadeiro caos. Um

amontoado  de  garrafas,  principalmente  de  vodca,  estava  espalhado  por  ali.  Fica

registrada  nossa  indignação,  primeiramente  em  relação  à  decisão  da  Belotur  de

liberar esse espaço para tais eventos. Não queremos os mesmos em nosso bairro.

Além disso, deixo registrada nossa indignação com a omissão do Ten. Fiúza por não

tomar qualquer tipo de providência em relação àquele maior, que cometeu o crime

previsto na Lei nº 10.764, que, em seu art. 243, diz claramente que essa prática é

crime. Se o Tenente quer discutir  leis, informo que a lei  está aqui. Eu não estava

discutindo lei,  mas, sim, garantia,  defesa,  proteção para uma criança que portava

uma garrafa de vodca. A lei diz que configura crime não apenas vender, mas fornecer,

ainda  que  gratuitamente,  à  criança  ou  adolescente,  produtos  cujos  componentes

possam causar dependência física ou psíquica. Espero que isso que está sendo dito

aqui nesta tarde possa chegar ao Comando da Polícia Militar e que situações como

essa não venham a se repetir. Não terei tempo para ler um “e-mail” - que tenho aqui -

de uma psicóloga, que mora na região do Centro, por meio do qual menciona os

transtornos que a Banda Mole trouxe a ela e aos moradores da região central. É uma

coisa absurda, ela diz que a maioria dos jovens estavam drogados, bêbados, que

nossa Capital se tornara um verdadeiro inferno, com o que não podemos concordar.

Se há a Via 240, que levem para a mesma esse tipo de evento. Não os tragam para

nossa  porta,  assim  como para  a  região  do  Mangabeiras.  É  duro  ler  o  que  está

declarado  pelo  Secretário  Fernando  Cabral:  “O  Secretário  Municipal  da  Regional

Centro-Sul, Fernando Cabral, reconhece os incômodos causados aos moradores da

Praça do Papa e admite que não estão previstas  intervenções no ponto turístico.

Cabral afirma que a Prefeitura de Belo Horizonte está aberta a receber sugestões dos
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contribuintes afetados: ‘Estamos dispostos a acatar tudo que possa preservar o bem-

estar da comunidade’.” Meu Deus do céu, será preciso um movimento da cidade, que

se levante a cidade, que vá para a porta da Prefeitura, para a porta da Belotur, para

impedir esse tipo de evento? Não sou contra o evento. Cada um faça seu evento,

brinque,  faça  sua  festa  da  forma  que  bem  entender,  mas  que  o  poder  público

organize os espaços para isso, destine locais apropriados, e não leve isso para as

nossas portas, como no caso do São Bento. Fica aqui o registro, Sr. Presidente, e

espero que essa situação não se repita. Já solicitei um levantamento para verificar se

existem mais programações para a região, como essa que aconteceu sábado. Se

houver, realizaremos uma audiência nesta Casa e iremos à Justiça contra a liberação

daquele espaço. Não vamos admitir é que nosso bairro se transforme no inferno que

se transformou nesse sábado, o mesmo que se tentou fazer por ocasião da Copa do

Mundo, e que conseguimos evitar através de mobilização. Não tínhamos segurança,

não havia policiamento, não havia fiscalização da Prefeitura. Ambulantes com caixas

e mais caixas de bebidas, vendendo a torto e a direito, todos os jovens claramente

embriagados, e não havia presença de Conselho Tutelar ou de policiamento. Ou seja,

aquela massa estava entregue à sua própria sorte. Espero que isso não se repita

mais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin  Moura  -  Sr.  Presidente,  queria  fazer  um registro.  Hoje,  pela

manhã,  infelizmente  não  pude  comparecer  a  um  importante  evento  devido  à

audiência  pública  que ocorreu  na  Casa,  em que  recebemos  a  Secretária  Renata

Vilhena para a discussão das leis delegadas. Infelizmente, houve uma palestra no

Plenário.  Se eu  soubesse que seria  uma palestra,  sem  dúvida  alguma não  teria

deixado de ir  a  esse importante  evento  que mencionarei  agora.  A nossa querida

cidade de Belo Oriente completa hoje, 1º de março, 48 anos de emancipação política.

Município que nos acolhe com muito carinho, sede da empresa Cenibra, próximo a

Ipatinga, tem hoje dia de festa, com grandes realizações do Prefeito Humberto Lopes.

Será inaugurado o asfaltamento do Centro, com toda a sinalização nova, fruto de

emenda parlamentar deste Deputado e do ex-Deputado Carlos Pimenta, Carlinhos,

que ajudou muito  na  realização da obra.  E  o Prefeito  Humberto  Lopes  hoje  está

recebendo a visita do Ministro da Previdência, Garibaldi Alves, que inaugurará a nova
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agência do INSS para atender nossos trabalhadores, a população de Belo Oriente,

com mais atenção e melhores condições. O Prefeito entregará à comunidade a nova

praça  da  cidade,  novo  espaço  público  para  todos  os  moradores.  Sr.  Presidente,

aproveito a oportunidade para pedir  desculpa a toda a população de Belo Oriente

pelo  fato  de  não  termos  podido  lá  comparecer,  mas  estamos  aqui  na  torcida,

querendo  que  o  Município  continue  cada  vez  melhor,  cada  vez  mais  bem

administrado. Parabenizamos todos os moradores e moradoras na pessoa do Prefeito

e de todos os Vereadores da cidade. Fica aqui o nosso registro e o nosso pedido de

desculpas. Sr. Presidente, nesta oportunidade queria também abordar um tema que

foi citado no Plenário da Casa. Quero também, Sr. Presidente, nesta oportunidade,

uma vez que o tema foi tocado no Plenário da Casa, fazer algumas considerações.

Penso que precisamos olhar com menos preconceito certos eventos, certas questões.

No que se refere às  festas  pré-carnavalescas,  é preciso tomar  cuidado para não

generalizar. Citarei aqui um exemplo que considero extremamente positivo. As festas

pré-carnavalescas, os bailes pré-carnavalescos - no caso específico de Contagem, a

nossa  festa  se  chama  Banda  Mole  -,  são  muito  importantes.  A Banda  Mole  de

Contagem é o maior evento da cidade, aberto ao público, recebe mais de 30 mil

pessoas, num espírito de confraternização e alegria. Ela está na 19ª edição. Lá a

parceria do poder público com o setor privado é um exemplo. Os nossos produtores

culturais, Osvaldinho e Silvinho, em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais,

com a Prefeitura Municipal de Contagem, tem dado exemplo nesse aspecto. A Banda

Mole é, realmente, um exemplo de acontecimento. Parabenizamos o Cap. Eller, da

Cia. 186 do 39º Batalhão, que comandou o evento. Não houve nenhum incidente,

nada  de  errado  durante  as  comemorações.  Cumprimento  também  o  Maj.

Sacramento, da Cia. de Operações Especiais, que lá também compareceu com seus

policiais. Foram mais de 400 policiais militares sob o comando do nosso caríssimo

Cel. Alvear, da 2ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais. Isso mostra que, quando

se  planeja,  quando  todos  trabalham  juntos,  faz-se  um  grande  evento.  Tivemos

também  a  presença  do  Conselho  Tutelar.  Enfim,  é  um  evento  maravilhoso  que

acontece todo o ano. Isso mostra que o povo precisa de diversão, pois a rua também

é  dele,  é  um  espaço  público  privilegiado.  Quando  se  tem  responsabilidade,
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planejamento,  profissionais  capacitados,  o  exemplo  é  maravilhoso.  Fica  então  o

nosso agradecimento à Prefeitura Municipal de Contagem, à Secretaria de Esportes,

aos  nossos  produtores  culturais.  De  forma muito  especial,  agradecemos  a  nossa

Polícia Militar de Minas Gerais, que, na Banda Mole de Contagem, fez um primoroso

e  exemplar  trabalho.  O  povo  precisa  disso,  dessa  parceria,  de  uma  polícia

comunitária, dos gestores públicos, a fim de que tenha acesso à diversão e ao lazer.

Esse é o nosso registro.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, também vou falar na mesma linha

do Deputado Carlin Moura. Mesmo estando em lados opostos, em se tratando do

carnaval, estamos do mesmo lado, não é? Carlin Moura. Acho que a parceria com o

poder  público,  com  as  Prefeituras  de  Belo  Horizonte  e  de  Contagem,  para  o

acontecimento  de  blocos  de  carnaval  nessas  cidades  é  muito  importante.  Esses

eventos  precedem,  aliás,  o  próprio  carnaval,  em  função  do  grande  número  de

pessoas  do  nosso  Estado  que  acabam  viajando  nessa  época,  principalmente  da

Região  Metropolitana,  para  as  regiões  litorâneas,  antecipando  aqui  um  pouco  o

período de carnaval. Foram inúmeros os blocos que saíram aqui, em Belo Horizonte,

no sábado e no domingo. A maioria, se não a sua totalidade, comportou-se de forma

ordeira. É claro que alguns excessos, quando se tem uma multidão de 2 mil, 3 mil ou

4 mil pessoas envolvidas, acabam acontecendo. Nesse caso, a Polícia Militar tem de

agir. Eu mesmo participei de um bloco de carnaval em Belo Horizonte no sábado. A

polícia esteve presente. A Prefeitura de Belo Horizonte participou,  deu os alvarás.

Houve  a  participação  também  da  BHTRANS.  Tudo  ocorreu  dentro  da  mais  pura

normalidade. Parabenizo a Prefeitura de Belo Horizonte pela forma como conduziu e

tratou os blocos carnavalescos nesta Capital no tratamento diário, na concessão de

alvarás, nas solicitações feitas à própria BHTRANS. Agradecemos também à Polícia

Militar,  ao  Corpo  de  Bombeiros,  enfim,  a  todos  os  agentes  envolvidos,  e

principalmente à população de Belo Horizonte, que soube se comportar de maneira

ordeira, fazendo de Belo Horizonte a Capital dos blocos carnavalescos na semana

que antecede o carnaval. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja



137
____________________________________________________________________________

formulado ao Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes

-  DNIT  -  pedido  de  informações  sobre  a  duplicação  da  BR-381,  no  trecho  Belo

Horizonte-Governador Valadares, com extensão de 310km, e sobre o montante de

recursos financeiros alocados no orçamento do governo federal, bem como sobre a

contratação de projeto executivo e prazos para execução das obras. Em votação, o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja  formulado  ao

Ministro de Estado dos Transportes pedido de informações sobre a duplicação da BR-

381,  no trecho Belo Horizonte-Governador  Valadares,  com extensão de 310km, e

sobre o montante de recursos financeiros alocados no orçamento do governo federal,

bem como sobre a contratação de projeto executivo e prazos para execução das

obras. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Deputada  Rosângela  Reis  em  que  solicita  seja  formulado  à

Ministra de Estado do Planejamento pedido de informações sobre a duplicação da

BR-381 no trecho Belo Horizonte-Governador Valadares, com extensão de 310km, e

sobre o montante de recursos financeiros alocados no orçamento do governo federal,

bem como sobre a contratação de projeto executivo e prazos para execução das

obras. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta. 

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 511/2011, da

Mesa da Assembleia, que altera o § 4º do art. 67 e o § 1º do art. 68 da Resolução nº

5.166, de 6/11/1997, que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura.
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O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente  Deputado  José  Henrique,  Srs.

Deputados,  Sras.  Deputadas,  cumprimento,  de  maneira  muito  especial,  os

companheiros da Polícia Civil presentes, bem como os da Polícia Militar. 

Sr.  Presidente,  o  Projeto de  Resolução nº  511/2011,  de  autoria  da  Mesa desta

Casa, tem por escopo modificar o critério de indicação de vice-liderança de bancadas

parlamentares aqui na Casa; modifica o Regimento Interno, dizendo que cada Líder

poderá indicar vice-lideranças na proporção de um por cinco Deputados ou fração da

respectiva  bancada,  limitado  a  cinco  vice-líderes  por  bancada.  Essa  modificação

reduz de dez para cinco o critério de indicação de vice-liderança. 

E a Mesa, Sr. Presidente, justifica, fundamenta a proposta de resolução. (- Lê.) “As

alterações propostas ao Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais têm por objetivo adequar o instituto da vice-liderança ao atual quadro de

evolução  da  composição  político-partidária  dos  parlamentos  e  ao  considerável

incremento das atividades das lideranças. A dinâmica democrática e a evolução do

grau  de  organização  da  sociedade  têm  resultado  no  aumento  significativo  das

demandas encaminhadas aos representantes e na multiplicação dos temas presentes

na  agenda  do  parlamento.  Acrescente  a  esses  fatores  o  aumento  do  grau  de

complexidade  dos  temas  discutidos  e  a  diversidade  dos  atores  envolvidos  nos

processos  decisórios  do  Poder  Legislativo,  mormente  no  caso  da  Assembleia  de

Minas,  que elegeu como diretriz  do seu aperfeiçoamento institucional  a constante

interlocução com a sociedade. Esse quadro coloca para as lideranças a necessidade

de  se  desdobrarem  em  múltiplas  atividades  de  articulação  política,  muitas  vezes

simultâneas, no Plenário, nas Comissões, nos órgãos governamentais e nos diversos

cenários da atividade política da sociedade. Esses fatores, associados à crescente

segmentação do quadro partidário, criam um ambiente onde as lideranças são cada

vez mais demandadas e onde as vice-lideranças assumem um importante papel de

suporte.”.

Sr.  Presidente,  conforme  podemos  observar,  a  proposta  de  resolução  visa

justamente adequar o Regimento da Casa a uma maior participação da sociedade

civil e a uma maior representatividade dos partidos políticos. E é muito interessante,

Deputado Rogério Correia, que esta resolução é colocada em votação no Plenário da
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Assembleia justamente no dia em que esta Casa viveu uma péssima experiência do

exercício do processo legislativo e do poder do parlamento. Estamos aqui aprovando

uma resolução - e concordamos com conteúdos desta resolução -, para dinamizar a

participação popular, ouvir a sociedade e dar mais voz às representações político-

partidárias, mas, hoje pela manhã, o que ocorreu no Plenário desta Casa não reflete

o argumento previsto nesta resolução. Na verdade, a audiência pública convocada

pelo  Bloco  Minas  sem Censura,  por  meio  de  requerimento  do  Deputado  Rogério

Correia, teve por objetivo discutir as implicações que as leis delegadas de 2010 e

2011  trazem  para  o  conjunto  dos  servidores  públicos  e  para  o  Estado de Minas

Gerais. Porém, assistimos hoje, aqui, a uma mera palestra sobre choque de gestão.

Se  fosse  para  fazermos  discussão  ou  palestra  acerca  do  choque  de  gestão,  o

instrumento seria outro. Então, na verdade, hoje pela manhã, o que ocorreu foi uma

antiaudiência pública. Não houve oportunidade de se esclarecer para a população,

para a sociedade civil e especialmente para nós, Deputados desta Casa, o conteúdo

das leis delegadas atuais, em curso no Estado de Minas Gerais. 

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Gustavo Valadares, que também

hoje, pela manhã, não teve oportunidade de se manifestar na audiência pública. Creio

que,  para  haver  pleno  funcionamento  desta  Casa,  é  preciso  aprimorarmos  os

instrumentos do exercício do mandato parlamentar. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, na verdade,

quero fazer duas ponderações. A primeira delas em defesa da audiência pública que

ocorreu hoje nesta Casa. Por durante quatro horas - a reunião começou às 10 e se

encerrou às 14 horas -, contamos com a presença da Secretária de Planejamento e

Gestão do Estado, Renata Vilhena, do Líder da Oposição e requerente da audiência

pública,  Deputado  Rogério  Correia,  dos  demais  membros  da  Comissão  de

Administração Pública, dos representantes do Sindifisco, do representante do Sind-

UTE-MG, e de inúmeros servidores. Enfim, todos estiveram presentes durante todo o

tempo  da audiência  pública.  Poucas  são as  audiências  públicas  nesta  Casa que

duram mais de quatro horas, ou que chegam a durar próximo a esse tempo.

Se ocorreu um erro - e aí houve um erro estratégico -, esse erro foi do bloco da

Oposição. Quem sugeriu que transferíssemos a reunião do Plenarinho IV, onde ela
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poderia continuar acontecendo até as 18, 19 ou 20 horas, foi o bloco da Oposição,

liderado  pelo  Deputado  Rogério  Correia.  Quem  solicitou  que  a  reunião  fosse

transferida para o Plenário foram os Deputados Rogério Correia e Durval  Ângelo,

membros do bloco da Oposição da Casa.

V. Exa., como os demais Deputados, sabe que todas as terças, quartas e quintas-

feiras, às 14 horas, iniciam-se no Plenário as reuniões ordinárias, que não podem ser

interrompidas,  portanto teríamos o limite das 14 horas.  Mesmo assim,  o Líder  da

Oposição apresentou suas ponderações e seus questionamentos, o representante do

Sindifisco falou e fez os seus questionamentos,  a representante do Sind-UTE-MG

também e a Secretária Renata Vilhena, brilhantemente, deixou, de forma clara, aos

quatro cantos da Assembleia, o que todos nós, mineiros, já sabemos, porque este

governo trabalha de forma transparente. Todos nós já conhecíamos o teor de todas as

leis  delegadas  editadas  em  janeiro.  Depois  de  ela  fazer  sua  explanação,  outros

Deputados, assim como o Deputado Rogério Correia, tiveram o direito de discursar,

caso dos Deputados Fred Costa e Bonifácio Mourão. Enfim, o tempo foi estabelecido

pelo limite do início da reunião ordinária no Plenário.

Quero fazer outra ponderação. Peço que V. Exa. encerre a discussão do Projeto de

Resolução nº 511/2011, porque já existe acordo entre a Situação e a Oposição nesta

Casa.  Esse  projeto  é  importante  para  todos  nós  e  para  o  bom  andamento  da

Assembleia  Legislativa  nesses  próximos  quatro  anos.  V.  Exa.  já  se  posicionou  a

respeito  da  audiência  pública  realizada  nesta  manhã,  e  eu  já  apresentei  a

contraposição, portanto peço que encerremos a discussão e passemos à votação do

Projeto de Resolução nº 511/2011. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do Deputado Gustavo Valadares.

Sem dúvida, ilustre Deputado, no momento oportuno, quando exaurirmos o tema da

resolução, vamos encerrar o debate, mas, por enquanto, tenho algumas dúvidas e

quero externá-las. Este é o momento para aprimorarmos o Regimento desta Casa.

Ao fazer seu aparte, V. Exa. contribui para a grande reflexão que quero fazer. V.

Exa. menciona uma audiência pública que durou quatro horas, mas se esquece de

dizer que é a primeira vez - nunca antes aconteceu isso - na história da Assembleia

que se discutiu,  em tão exíguo prazo, nada mais, nada menos, um código de leis
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delegadas com quatrocentos e tantos artigos, e que, no mínimo, 70% da palestra da

Exma. Secretária de Estado foi utilizada para fazer “marketing”, apologia do governo

do qual faz parte, esquecendo-se do conteúdo da lei delegada. 

Se V.  Exa.,  Deputado Gustavo Valadares, acha que em quatro horas é possível

discutir um conteúdo tão complexo quanto esse - uma lei de mais de 400 artigos -,

talvez  V.  Exa.  possa,  com  a  Secretária  Renata  Vilhena,  prestar  assessoria  aos

governos  ditatoriais  do  Oriente  Médio,  que  também  não  gostam  de  ouvir  o

parlamento. Essa é a grande questão, porque na verdade a lei delegada tira o debate

do Parlamento.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Solicito ao Deputado Carlin Moura que

não se desvie da  matéria que está sendo debatida neste momento:  o  Projeto de

Resolução no 511/2011.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Justamente,  Sr.  Presidente,  quando  se  propõe  a

diminuição  do  número  de  Deputados  para  a  indicação  de  líderes  no  Regimento

Interno, como está escrito no projeto de resolução, a ideia é aprimorar a presença da

sociedade civil e dar espaço ao debate público. Concordamos, sim, em votar essa

resolução, mas há uma questão maior: queremos votar essa resolução para dar mais

voz e vez ao Plenário da Casa ou simplesmente para repetir o que aconteceu aqui

hoje?  A lei  delegada  vai  de  encontro  ao  que  queremos  discutir.  Sabe  por  que,

Deputado Gustavo Valadares? Porque a lei delegada tem um procedimento pior até

do que o das medidas provisórias. V. Exa. teve a oportunidade de acompanhar, no

Congresso Nacional, as votações...

O Sr.  Presidente -  Solicito  novamente  ao Deputado Carlin  Moura que retome a

discussão do Projeto de Resolução nº 511/2011, até porque, se V. Exa. desviar do

assunto, terei de retirar-lhe a palavra.

O Deputado Carlin Moura* - Perfeitamente, Sr. Presidente. Vou ler novamente a

fundamentação que a Mesa, da qual V. Exa. faz parte, apresenta para a proposta de

mudança do Regimento Interno. (- Lê:) “A dinâmica democrática e a evolução do grau

de organização da sociedade têm resultado no aumento significativo das demandas

encaminhadas aos representantes e na multiplicação dos temas presentes na agenda

do parlamento. Acrescente-se a esses fatores o aumento do grau de complexidade
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dos temas discutidos e a diversidade dos atores envolvidos nos processos decisórios

do Poder Legislativo, mormente no caso da Assembleia de Minas, que elegeu como

diretriz  do  seu  aperfeiçoamento  institucional  a  constante  interlocução  com  a

sociedade.” Essa é a fundamentação dessa resolução. A pergunta é: vamos votar a

resolução que está agora em discussão para quê? Para fecharmos o Parlamento e

evitarmos o debate sobre as leis delegadas ou sobre a forma do processo legislativo?

Hoje pela manhã, o que tem a ver com o assunto em pauta, várias Diretoras de

escolas, que fazem parte da sociedade civil - e, portanto, estão sintonizadas com o

termo  “interlocução  com  a  sociedade”  -,  não  tiveram  a  oportunidade  de  dirigir  a

pergunta que queriam à Secretária Renata Vilhena, que mencionou, várias vezes, que

o objetivo da lei delegada é dar celeridade ao processo administrativo, ao processo

da  reforma  administrativa.  Mas  ela  se  esqueceu  de  dar  a  mesma  celeridade  à

questão dos Diretores de escolas, porque na lei  delegada está previsto que esses

Diretores terão uma remuneração de, no máximo, R$3.500,00.

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, a matéria em discussão é o Projeto de

Resolução. Pela terceira vez o estou advertindo de que cortarei a palavra de V. Exa.

se fugir do assunto em discussão, que é o Projeto de Resolução no 511/2011.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado, Carlin Moura, esse assunto é

polêmico e estamos discutindo o projeto de resolução. Aproveito para comunicar ao

Presidente que estava estudando a possibilidade de apresentar  a esse projeto de

resolução uma emenda. Hoje, após a discussão sobre a lei delegada, o Bloco Minas

sem Censura acabou por decidir apresentar também um projeto de resolução. Minha

discussão, portanto, é sobre a pertinência de entrar ou não com uma emenda a esse

projeto de resolução. 

Por isso o Deputado Carlin Moura estava ocupando a tribuna, a fim de saber se

cabe ou não entrar com essa emenda. Na verdade, nossa emenda sustará os efeitos

do  dispositivo  da  Lei  Delegada  nº  179,  que  cria  -  ou  já  criou  -  o  Escritório  de

Prioridades Estratégicas.  Aliás,  deixei  bem claro  que não concordamos com isso.

Deputado Carlin Moura, resolvemos entrar logo com esse projeto de resolução, não

como uma emenda, mas como outro projeto. Portanto gostaria de comunicar a V.

Exa. que entraremos com um projeto de resolução à parte, extinguindo o dispositivo



143
____________________________________________________________________________

da Lei Delegada nº 179, que criou o Escritório de Prioridades Estratégicas, que, para

mim, é um ninho de tucano, como já disse aqui por várias vezes.

Deputado Carlin Moura, gostaria de parabenizá-lo pela abordagem do assunto e

também  informar  aos  nobres  colegas  que  nós,  do  Bloco,  estaremos  em  Brasília

amanhã. Isso justifica a nossa pressa em fazer as votações o mais rápido possível.

Presidente, se V. Exa. me permite, gostaria de comunicar que amanhã estaremos

com o Ministro dos Transportes para tratar de um assunto muito falado aqui: a BR-

381, o Anel Rodoviário, a BR-040 e o metrô. Nós, o nosso Bloco e o Ministro dos

Transportes estaremos fazendo essa interlocução, posto que agora o Senador Aécio

Neves,  ex-Governador  de  Minas,  é  o  principal  opositor  do  governo  da  Dilma.

Precisamos fazer uma interlocução linha direta com a Presidenta Dilma para tratar

sobre as obras do PAC e outros assuntos. Sei que a Presidenta tem um carinho por

Minas e um pensamento republicano sobre isso; por isso estaremos lá também para

discutir  essas  questões  com  ela.  Aproveito  a  ocasião  para  convidar  os  demais

Deputados da Casa para participarem da audiência com o Ministro dos Transportes.

Em breve, esperamos estar com a própria Presidenta Dilma para trazer boas notícias

para Minas Gerais. 

Não queria deixar de falar  do projeto de resolução que extingue esse escritório

político  planejado  pela  Lei  Delegada  nº  179  nem  da  nossa  ida,  amanhã,  para  o

encontro com o Ministro, o qual, possivelmente, trará boas novas para Minas Gerais.

Parabéns, Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do nosso Líder Deputado Rogério

Correia.  O  Ministro  dos  Transportes,  Alfredo  Nascimento,  foi  ágil,  pois,  após  a

aprovação do requerimento, imediatamente marcou a audiência.

Voltando à Resolução nº 511/2011, vamos entender  o mecanismo: a proposta é

reduzir o número de Deputados necessários para a indicação de um Vice-Líder. Hoje,

para cada fração de 10 Deputados, o Bloco tem o direito de indicar 1 Vice-Líder. A

resolução propõe reduzir essa fração para 5 Deputados, o que pressupõe - e é aí que

está o escopo do debate - o fortalecimento do Parlamento e dos blocos partidários.

Mas não podemos escamotear; é preciso fortalecer o Parlamento para fazer com que

ele funcione, porque não adianta aumentar o número de Vice-Líderes se abrimos mão
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de determinadas prerrogativas, por exemplo, a prerrogativa de promover audiência

pública. Não é à toa que o Bloco faz algumas proposições bem concretas, entre elas

a  do  Deputado  Rogério  Correia,  que,  acertadamente,  já  apresentou o  projeto  de

resolução para citar os efeitos da criação do Escritório de Prioridades Estratégicas.

Há também questionamentos que não foi possível fazer, como sobre os escritórios

regionais de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília, objetos de um

brilhante artigo do “Estado de Minas”, no qual se tratava dos palacetes para poucos

serviços,  dos  escritórios  esvaziados  e  das  verdadeiras  casas  vazias.  Nas  leis

delegadas, o número de cargos comissionados desses escritórios foram aumentados.

Portanto, a resolução da Casa, o processo legislativo aqui e o funcionamento das

comissões têm de, pontualmente, se aterem a essas questões. Por isso é importante

o aumento do número de Vice-Líderes, como também o fortalecimento dos blocos

partidários, para fazer o debate, pois o Parlamento sem debate não é Parlamento. O

Parlamento sem amplo debate e sem o princípio do contraditório não é Parlamento.

Então,  a  grande  questão  é  que  precisamos  de  mais  Vice-Líderes  e  de  melhor

funcionamento  das  comissões,  mas  para  responder  pontualmente.  Por  exemplo,

houve uma dúvida que não foi esclarecida até o final de 2010. É importante que os

Líderes e Vice-Líderes partidários esclareçam o limite prudencial dos gastos com a

folha de pagamento do Estado de Minas Gerais, que já extrapolava 48%. O limite

prudencial  é  46,45%.  Foram  criados  mais  mil  e  tantos  cargos  comissionados  de

recrutamento amplo. Se considerarmos recrutamento amplo, recrutamento restrito e

função pública, sem considerar os terceirizados, ultrapassamos 4 mil  cargos, sem

contar com as gratificações dos cargos comissionados do servidor de carreira. E isso

não ficou esclarecido. A Casa precisa dessas informações para controlar a eficácia

dessas leis delegadas. É preciso fortalecer os Vice-Líderes, sim. É importante, mas

para o exercício do mandato parlamentar. E essa ser a grande discussão, sob pena

de estarmos aqui votando, aumentando a estrutura de um Parlamento que se deixa

levar por outros mecanismos. O normal do Parlamento seria conhecer previamente,

debater e votar as leis.

O  que não pode  acontecer  é  a  minha  caixa  de  “e-mail”  ficar  lotada porque  os

servidores querem saber como ficará a situação deles. Uma Diretora de escola, que
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tem teto remuneratório de R$3.500,00 e dedicação exclusiva, saiu prejudicada pela

forma  como a  lei  foi  redigida,  pois  um  Vice-Diretor  e  um  professor,  que  podem

acumular cargos, pois não têm dedicação exclusiva, ao fazê-lo, ganham muito mais

que  a  Diretora.  Ela  precisa  de  celeridade  nesse  esclarecimento,  o  que  não  foi

devidamente feito durante a audiência pública.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - V. Exa., por reiteradas vezes, discorreu do

assunto solicitado pelo Presidente: o debate do Projeto de Resolução nº 511.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte)- V. Exa. age de forma muito esperta - não é

sábia; é sabida, pois sábios são aqueles que têm ideias importantes, e sabidos são

aqueles que aproveitam deslizes e buscam caminhos e subterfúgios longe daquilo

que se está discutindo. V. Exa. agride e provoca o governo de Minas todo instante,

em qualquer espaço que tem. Se forem dados 10cm para andar, V. Exa. e alguns

mais promovem uma longa corrida em apenas poucos centímetros.

Vou me ater ao Projeto de Resolução nº 511; V. Exa. faz uma analogia dele com o

governo de Minas.  Concordo plenamente  quando V.  Exa.  e outros  Deputados da

Oposição mencionam que a representatividade precisa estar presente nesta Casa,

que devemos trazer o povo para dentro das galerias. No entanto, não me esqueço,

Deputado Carlin  Moura,  e muitos  aqui  também não se esquecem do tamanho da

nossa  responsabilidade,  de  para  que  fomos  eleitos.  Não  precisamos  chamar  a

população a todo instante  para  ver  o que estamos fazendo;  ou será que V.  Exa.

acredita que a maioria não tem responsabilidade e direcionamento para votar sem a

presença daqueles que nos elegeram? Então, convoco o espírito de V. Exa., para que

seja fraterno e respeitoso com esta Casa e com os pares de V. Exa. porque não

podemos ficar aqui sentados, prestigiando V. Exa. a esquivar-se do assunto principal.

O Presidente quase precisou tomar-lhe a palavra. Não podemos ficar aqui assistindo

a citações demagógicas contrárias à realidade de que estamos falando. Respeito a

opinião de V. Exa e gostaria de, como base do governo, também merecer o mesmo

tratamento. Se o Projeto de Resolução nº 511 vem para melhorar, o encaminhamento

de  V.  Exa.  faz  parte  do  meu,  mas  usar  esse  expediente  para  trazer  outras

considerações é querer enxergar o defeito do outro e não querer lavar a janela da

própria casa. É como aquela ilustração em que todo dia a mulher fala para o marido
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olhar a roupa suja da vizinha: um dia, ele lavou a janela, e ela falou que a roupa do

vizinho estava limpa. Ela não enxergava o próprio defeito. Portanto, proponho que

façamos  o  debate  do  Projeto  de  Resolução nº  511/2011 e  solicito  a  V.  Exa.,  Sr.

Presidente, que tome conta das nossas falas e não dê, a nenhum dos lados, o direito

de falar mal e destratar o outro.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Ilustre  Deputado  Duarte  Bechir,  primeiramente,

esperteza não faz parte do comportamento deste parlamentar. Se V. Exa. não quer

exercer sua prerrogativa de Deputado, as portas da Casa estão abertas. Se V. Exa.

não  tem  a  dignidade  e  a  hombridade  de  ouvir  um  posicionamento  divergente,  a

sociedade é democrática e as portas estão abertas, V. Exa. pode ir para casa. Talvez

o interesse de V. Exa. seja não exercer o mandato que o povo lhe concedeu. Fui

eleito pelo povo de Minas Gerais para ser Deputado e para discutir as questões de

Minas Gerais. Não aceito esse tipo de cerceamento à minha palavra.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Carlin  Moura,  volte  a  discussão  do  Projeto  de

Resolução nº 511/2011, ou cortarei a palavra de V. Exa.

O Deputado Carlin Moura - O Projeto de Resolução nº 511/2011, para que o povo

entenda,  aumenta  o  número  de  Vice-Líderes  nesta  Casa.  Estamos  criando  mais

cargos neste parlamento e dando mais poderes para os  partidos políticos. Isso é

bom, mas para que serve? Vamos aumentar o número de Vice-Líderes para este

parlamento virar vaquinha de presépio, como sempre tenho dito? O que aconteceu

hoje aqui pela manhã foi humilhar este parlamento e não deixar que os parlamentares

façam um debate democrático. Deputado Duarte Bechir,  não tem esperteza nisso!

Isso é exercício do mandato parlamentar, e eu exijo que o senhor me respeite. O

senhor não tem o direito de falar dessa forma. Respeite-me enquanto parlamentar.

O Sr.  Presidente - Deputado Carlin Moura solicitei a V. Exa. que se ativesse ao

projeto de resolução. Se houver troca de ofensas entre Deputados, cortarei a palavra.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quem primeiro ofendeu não fui eu. Estou

discutindo...

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, V. Exa. já terminou. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Durval Ângelo.

Questão de Ordem
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O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, ele tem o tempo regimental, tem 30

minutos.

O Sr. Presidente - O Deputado foi advertido três, quatro vezes, mas não cumpriu o

Regimento Interno. Portanto, a palavra dele está cassada, nos termos do art. 83, III,

do Regimento Interno, e terá a palavra quem quiser continuar a discussão. Com a

palavra, para discutir, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval  Ângelo* -  Serei  breve e peço licença para discutir  daqui  da

planície, pois não sou muito acostumado com as alturas. Sr. Presidente, quero elogiar

o  Deputado Carlin  Moura  por  trazer  essa discussão  do  Projeto  de  Resolução  nº

511/2011,  da Mesa da Assembleia. A discussão é pertinente, tendo claro que não

aceita  censura.  Penso que  ele  deveria  fazer  uma representação dirigida à  Mesa,

porque  um  projeto  de  resolução  que  cria  cargos  de  Vice-Líderes  tem  várias

perspectivas de discussão.

Para que criar cargos de Vice-Líderes? Para atender os trabalhos dos blocos na

Assembleia. E diria mais: os projetos foram discutidos entre as Lideranças, houve um

acordo.  A Mesa  teve  essa  preocupação,  V.  Exa.  foi  da  Mesa  na  administração

passada,  quando não foi  possível  esse acordo,  mas  agora  foi  possível.  Agora,  o

projeto caminha acordado e discutido. Esse é um aspecto bom. Haverá dificuldades. 

O que vai permitir  que o projeto seja aprovado por contraste, pela presença dos

Líderes, é esse acordo, pois não haveria quórum aqui. A palavra do Deputado Carlin

Moura pode ter vários vieses. Não existe apenas um caminho para se discutir um

projeto. Eu, por exemplo, farei uma discussão nesses termos. Nós, do Bloco Minas

sem  Censura,  vamos  colocar  um  Vice-Líder  para  acompanhar  o  trabalhos  das

comissões.  Assim,  poderia  falar  sobre  o  que  o  nosso  Vice-Líder  iria  fazer  na

Comissão de Meio Ambiente, sobre o que um dos nossos Vice-Líderes, do bloco de

oposição, faria em relação à Comissão de Administração Pública ou à Comissão de

Assuntos Municipais, mas prefiro tocar no que tem entendimento na bancada, no que

o Vice-Líder vai trabalhar na Comissão de Direitos Humanos, pois, hoje, essa é uma

questão  que  está  na  ordem  do  dia.  A primavera  árabe,  com  a  queda  de  tantos

ditadores, colocou os direitos humanos como prioridade na ordem do dia mundial. A

luta é para resguardar os direitos humanos. O princípio do Estado Democrático de
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Direito pressupõe políticas públicas de direitos humanos. Então o nosso Vice-Líder

cuidará  dessa  questão.  A  abordagem  e  a  ênfase  que  a  nossa  Presidenta  da

República está dando à questão dos direitos humanos é de algo prioritário. Em sua

primeira viagem internacional, reuniu-se com as mães e as avós da Praça de Maio,

para discutir a premência dos direitos humanos. 

Quando  digo  que  um  dos  Vice-Líderes  do  Bloco  vai  discutir  e  acompanhar

comissões,  especialmente  a  comissão  de  Direitos  Humanos,  é  porque a  questão

direitos  humanos  está  presente.  Quando  nos  deparamos  com  um  acontecimento

como o  que ocorreu  na Serra,  em que duas vidas humanas foram ceifadas pela

violência, pelo arbítrio de representantes de uma unidade da Polícia Militar, a Rotam,

significa que os direitos humanos estão na ordem do dia. Quando digo que, hoje, no

espaço  popular  desta  Casa,  aconteceu  uma  manifestação  de  policiais  que  se

sentiram ofendidos com as declarações de Deputados sobre a política de direitos

humanos,  que  um  dos  nossos  Vice-Líderes  acompanhará  as  Comissões,

particularmente a Comissão de Direitos Humanos, como também essa manifestação

que houve aqui, contra o Secretário de Defesa Social, Lafayette de Andrada, por ter

feito um julgamento, não estou discutindo um projeto. Temos de destacar os direitos

humanos. O gesto do Secretário Lafayette de Andrada de visitar a família do policial,

cujo filho e irmão foram mortos, foi muito corajoso. Eu disse isso ao Líder do Governo

hoje.  Disse  ainda  que  isso  merecia  ser  destacado  em  Plenário;  não  havia

necessidade desse ato de repúdio. 

O que mais me preocupa - e um dos nossos Vice-Líderes terá preocupação ao

acompanhar as comissões, particularmente a de Direitos Humanos - é que esse ato

público era de repúdio à imprensa mineira, ao Deputado Durval Ângelo, entre outros.

Talvez o Deputado Carlin Moura esteja bravo porque tenha ficado entre outros; ele, o

Deputado João Leite, coitados. E ainda outros Deputados, como o Deputado Paulo

Lamac, que estiveram conosco. Então deixe-me dizer: esse projeto é importante, sim.

Foi  fruto  de  acordo.  O  dia  em  que  deixarmos  de respeitar  o  acordo  nesta  Casa

estaremos roubados. É bom que toda a imprensa saiba disso. Não concordamos com

a criação das  Vice-Lideranças no  ano passado,  não houve acordo no projeto de

resolução,  mas  concordamos  com  ela  agora.  O  projeto  está  sendo  acordado.  É
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norma desta  Casa o respeito  aos  acordos.  Essa é  norma uma fundamental,  que

garante a Minoria e a Maioria. 

Acho que o Deputado Carlin Moura tem várias formas, Sr. Presidente, de chegar ao

assunto, desde que não perca o fio condutor central. Esse projeto precisa de nossa

aprovação simbólica. Era um projeto da Mesa que só foi apresentado após consulta

ao Colégio de Líderes. Criar cargo de Vice-Líder é mais representação política do

parlamentar que gasto com a Casa. É mais a ideia da representação política, quer

dizer,  está-se  criando  representação  política,  está-se  dando  visibilidade  a  alguns

partidos menores, cuja representação partidária ampliamos muito aqui. Deputado Luiz

Humberto Carneiro, houve essa preocupação também da representação de partidos

com menos parlamentares.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Humberto Carneiro, já que estou em discussão.

O  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  (em  aparte)*  -  Deputado  Durval  Ângelo,

gostaria  de  pedir  ao  Deputado  Rogério  Correia,  nosso  Líder  da  Oposição,  que

votássemos o projeto ainda hoje.

O Deputado Durval Ângelo* - Votaremos hoje.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte)* - Até porque, como já foi dito, é

um  Acordo  de  Líderes,  o  projeto  já  foi  acertado.  Sei  que,  em  razão  de  alguns

acontecimentos da Casa, os ânimos hoje estão à flor da pele. Com toda a certeza,

temos...

O Deputado Durval Ângelo* - Caminharemos por aí.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro (em aparte)* - Com toda a certeza temos a

pretensão de votar o projeto hoje, até pela sua importância, por aquilo que significará

para todos os partidos políticos da Casa, independentemente de seu tamanho. Por

isso pedimos um Acordo para que seja votado.

Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado  Durval  Ângelo.  De  fato,  há

consenso entre as partes sobre o projeto. Entretanto, causou-nos estranheza, porque

o Deputado Carlin Moura estava em seu direito de utilizar a tribuna, de expor suas

observações sobre qualquer assunto, evidentemente respeitando - e é o que ele faz

sempre -  o decoro parlamentar, assim como todos os Deputados. Não há que ter



150
____________________________________________________________________________

contra ele um mecanismo de coerção. Disse isso hoje, fiquei meio assustado com o

clima que se faz para chamar uma Secretária para vir até a Assembleia Legislativa.

Acho isso uma coisa comum. O que disse ontem é verdade. Estive com um Vereador

de  Bonfinópolis,  ao  qual  perguntei  se  estavam  acostumados  com a  presença de

Secretários  na  Câmara  Municipal.  Ele  me  respondeu  que  lá  isso  é  comum.

Precisamos nos acostumar com a presença de Ministros, Secretários aqui, porque

isso é bom para o Parlamento, para a Situação e para a Oposição. A Secretária vem,

expõe o  seu ponto  de  vista.  Uns concordarão,  outros  não,  mas é  preciso  que o

Parlamento tenha esse clima democrático. O Deputado Carlin Moura foi interrompido,

faltavam ainda 30 minutos de sua fala.

O Deputado Durval Ângelo - Faltavam 33.

O Deputado Rogério Correia - Ele queria pelo menos concluir seu raciocínio. Pediria

ao  Presidente  que  desse  ao  Deputado  Carlin  Moura  o  tempo  a  fim  de  que  ele

concluísse seu raciocínio e voltássemos à normalidade do processo. Seria importante

que  o  Deputado  não  saísse  da  tribuna  sem  concluir.  Faço  essa  solicitação,  Sr.

Presidente, aproveitando o tempo do Deputado Durval Ângelo.

O Sr. Presidente - O Deputado foi advertido três, quatro vezes, mas não cumpriu o

Regimento Interno. Portanto, a palavra dele está cassada nos termos do art. 83, III,

do Regimento Interno. Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Lógico, tranquilo. Só para concluir. Para não dizer que

me  desviei  do  assunto,  um  dos  nossos  Vice-Líderes  do  bloco  da  Oposição

acompanhará  as  comissões,  particularmente  a  de  Direitos  Humanos,  até  para

ficarmos atentos, porque muitas vezes um manifesto como esse, que foi mandado

para  todos  os  gabinetes,  atenta  para  uma  visão  de  Estado  Democrático.  Os

manifestantes  que  fizeram  o  ato  querem  sair  na  imprensa.  Como  repudiar  essa

imprensa? A imprensa não divulgará? O José Geraldo, nosso Secretário-Geral, até

ligou para mim, e eu disse a ele: liberdade total. Os moradores da Serra, apesar de

meu protesto, não puderam entrar,  mas acho que os policiais devem entrar, como

qualquer um que esteja se manifestando, com o que estiver inscrito. Não foi isso que

eu disse?

Acho  que  esse  projeto  é  importante,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e
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precisamos  votá-lo.  Até  entendo  que  o  Deputado  Carlin  Moura  tenha  se  sentido

agredido, mas o projeto está no Acordo. Por isso, é preciso votá-lo. 

Concluirei, Sr. Presidente. Lembro que estamos discutindo o Projeto de Resolução

nº 511/2011. Contarei o caso de um frei franciscano muito conhecido por muitos aqui,

chamado  Frei  Cristóvão  Pereira,  o  Frei  Capeta,  sociólogo  muito  respeitado.  Ele

sempre iniciava suas palestras da mesma forma. Ele dizia o seguinte: “A sociedade

se divide entre ricos e pobres, entre poderosos, classes dominantes e dominados”.

Até se o chamassem para falar sobre objetos voadores não identificados, os UFOs,

esse era o seu ponto de partida. Ele dizia que tudo tinha uma linha. Com toda a

certeza, nesse outro mundo, ele afirmaria que não havia dominação ou que havia

dominação de classe. Segundo ele, tudo era justificativa para uma crítica profunda

sobre o capitalismo.

É a mesma coisa, para discutirmos aqui um projeto de resolução não podemos sair

do tema. Destaquei que um de nossos Vice-Líderes cuidará da questão de direitos

humanos, atendendo ao cumprimento do Regimento Interno, que foi feito por nós e

tem de ser cumprido. Quanto a este projeto, as palavras finais do Carlin Moura foram

mais um desabafo. Tudo está acordado, e vamos cumprir esse acordo. 

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram (- Pausa.). Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto

de Resolução nº 511/2011. À Mesa da Assembleia.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  512/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado

de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram (- Pausa.). Aprovado. À Mesa da Assembleia.

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, estou abrindo mão e pedindo o

encerramento, de plano, da reunião.
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Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h9min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Adalclever  Lopes,  Anselmo  José  Domingos,  Celinho  do  Sinttrocel  e  Gustavo

Valadares, membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado

Almir  Paraca. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”,  Deputado Célio

Moreira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira  reunião da Comissão.  A Presidência  informa que a reunião  se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  Comissão.  A  seguir,  determina  a

distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o Deputado

Anselmo José Domingos para atuar como escrutinador. Feita a apuração dos votos,

são eleitos, por unanimidade, para Presidente o Deputado Adalclever Lopes e para

Vice-Presidente o Deputado Celinho do Sinttrocel. Em seguida, o Presidente “ad hoc”

proclama o eleito, declara empossado Presidente o Deputado Adalclever Lopes. O

Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara  empossado  Vice-Presidente  o

Deputado Celinho do Sinttrocel. Em seguida o Presidente fixa o horário e o dia das

reuniões ordinárias para as 14h30min, nas terças-feiras. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.

Adalclever  Lopes,  Presidente  -  Anselmo  José  Domingos  -  Gustavo  Valadares  -

Carlos Henrique. 
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Marques  Abreu,  Tadeuzinho  Leite,  Fabiano  Tolentino  e  Gustavo  Perrella,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião, esclarece que não

há ata a ser  lida por se tratar da primeira reunião da Comissão e informa que a

reunião se destina a eleger Presidente e o Vice-Presidente. O Presidente determina a

distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o Deputado

Gustavo  Perella  para  atuar  como  escrutinador.  Feita  a  apuração  dos  votos,  são

eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Marques  Abreu  e  para  Vice-Presidente  o

Deputado Tadeuzinho Leite, ambos por unanimidade. O Deputado Adelmo Carneiro

Leão  declara  empossado  o  Presidente  eleito,  Deputado  Marques  Abreu,  a  quem

passa a direção dos trabalhos. O Presidente declara empossado o Vice-Presidente,

Deputado Tadeuzinho Leite. Ouvidos os parlamentares, a Presidência informa que a

Comissão  se  reunirá  ordinariamente  nas  terças-feiras,  às  14h30min.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Gustavo Perrella - Tadeuzinho

Leite - Fabiano Tolentino.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Fred  Costa,  Ivair  Nogueira,  Neider  Moreira,  Rogério  Correia  e

Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  por  indicação  da

Liderança  do  BSM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião

e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-
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Presidente. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente

rubricadas,  e  convida  o  Deputado Rogério  Correia  para  atuar  como escrutinador.

Apurados  os  votos,  verifica-se  a  eleição,  para  Presidente,  do  Deputado  Gustavo

Corrêa e, para Vice-Presidente, do Deputado Délio Malheiros, ambos com sete votos.

Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Ivair Nogueira convida para tomar

assento à mesa o Deputado Gustavo Corrêa e o empossa no cargo de Presidente.

Este,  por  sua  vez,  empossa  o  Vice-Presidente,  Deputado  Délio  Malheiros.  Por

consenso dos membros,  fica fixado o  horário  das reuniões ordinárias  nas terças-

feiras,  às  14h30min.  Cumprida a finalidade da reunião,  a  Presidência agradece a

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

reunião  extraordinária,  hoje,  às  14h55min,  para  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2011.

Ivair Nogueira, Presidente “ad hoc” - Délio Malheiros - Fred Costa - Gustavo Corrêa

- Rogério Correia - Neider Moreira - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Antônio Genaro, Delvito Alves e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Genaro,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos  dos  Deputados  Durval  Ângelo  (3)  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  lançamento  do  livro  “Opção  pelos  Pobres  no

Século XXI”, organizado por Pedro A. Ribeiro de Oliveira; seja realizada reunião de

audiência pública para debater a construção do novo fórum de Contagem e a garantia

de direitos dos cidadãos; seja realizada reunião de audiência pública para debater as
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obras do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do

Córrego Ferrugem e os direitos dos cidadãos; Rogério Correia em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater ações e intervenções praticadas

pela Prefeitura de Belo Horizonte contra os movimentos sociais e os moradores de

rua; Elismar Prado em que solicita seja realizada visita ao Centro Socioeducativo de

Sete  Lagoas  para  adolescentes  a  fim  de apurar  denúncias  de  superlotação e  de

condições precárias de trabalho dos agentes socioeducativos; Adelmo Carneiro Leão

em que solicita seja realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão

e  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  para  debater  a  denúncia  formulada  pelo

Ministério Público de Minas Gerais sobre a precariedade do sistema socioeducativo

do Estado, que permitiu a morte de adolescentes infratores mantidos sob a custódia

do poder público; Rogério Correia, Paulo Lamac e Carlin Moura em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para discutir a situação de violência em que se

encontra  a  Vila  Marçola,  situada  no  Aglomerado  da  Serra,  nesta  Capital;  Durval

Ângelo,  Rogério  Correia  e  Paulo  Lamac  em que solicitam  seja  realizada  reunião

conjunta de audiência pública desta Comissão e da Comissão de Segurança para

discutir  a  situação  de  violência  em  que  se  encontra  a  Vila  Marçola,  situada  no

Aglomerado da Serra, nesta Capital, com indícios e denúncias de violação de direitos

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Luiz Carlos Miranda. 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/2/2011

Às 14h55min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Fred  Costa,  Ivair  Nogueira,  Neider  Moreira,  Rogério  Correia  e

Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  por  indicação  da

Liderança  do  BSM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em
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virtude da aprovação de requerimento do Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura

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

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

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Rogério

Correia  (2)  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para

debater o conjunto de leis  delegadas publicadas no mês de dezembro de 2010 e

janeiro de 2011, que alteram a estrutura da administração pública do Estado de Minas

Gerais, e para obter esclarecimentos sobre o programa Energia do Bem, da Cemig,

este com a Emenda nº 1, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja convidada

a  Comissão  de Minas  e  Energia  para  participar  da  referida  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, 1º de março de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Bonifácio Mourão - Neider Moreira -

Fred Costa - Rogério Correia.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

24/2/2011

Às 15h24min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Bosco. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura

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

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

votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Adelmo
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Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta

desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  debater  o  sistema

socioeducativo do Estado, em especial a morte de adolescentes infratores mantidos

sob custódia do Poder Público, conforme denúncia formulada pelo Ministério Público;

da Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir a relação institucional entre as Polícias Militar e Civil após a integração,

bem como os espaços de atuação de cada uma delas; da Deputada Maria Tereza

Lara e dos Deputados João Leite, Cássio Soares e Sargento Rodrigues (2) em que

solicitam seja encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de informações

sobre a situação do Aglomerado da Serra, em razão dos homicídios ocorridos nessa

comunidade  em  19/2/2011;  e  seja  realizada  visita  ao  Aglomerado  da  Serra  para

avaliar a situação dos seus moradores após esses homicídios; da Deputada Maria

Tereza  Lara  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater,  com

representantes  dos  Municípios,  a  implantação  de  medidas  socioeducativas;  do

Deputado Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja realizada audiência pública

para debater o funcionamento e as atribuições da Superintendência de Avaliação e

Qualidade  da  Atuação  dos  Órgãos  da  Defesa  Social  -  SASD  -,  especialmente

questões pertinentes à vitimização dos servidores da área de segurança pública e

ações  voltadas  para  os  servidores  e  seus  familiares;  seja  realizada visita  ao  17º

Batalhão  da  Polícia  Militar  em  Uberlândia,  para  averiguar  as  condições  de

cumprimento de pena nessa unidade; e seja realizada audiência pública para obter

esclarecimentos sobre possível desentendimento entre policiais civis e militares no

Município de Contagem, bem como debater a integração das atividades das Polícias

Civil e Militar; dos Deputados Durval Ângelo, Rogério Correia e Paulo Lamac em que

solicitam seja realizada audiência pública conjunta desta Comissão e da Comissão de

Direitos Humanos para discutir a situação de violência na Vila Marçola, situada no

Aglomerado da Serra,  em razão  dos  homicídios  ocorridos  nessa comunidade em

19/2/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.
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João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Luiz Henrique. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/3/2011, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Luiz  Alves

Pinheiro, ocorrido em 27/2/2011, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Vanderlei Miranda

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

Correspondência: Mensagens nºs 17 a 34/2011 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

540, 541, 542, 543 e 544/2011 e Indicação dos nomes dos Srs. Carlos Alberto Pavan

Alvim para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais -

IO-MG -, Coronel PM Eduardo Mendes de Sousa para o cargo de Diretor-Geral do

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -,

Altino  Rodrigues  Neto  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de

Agropecuária - IMA - e Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o cargo de Presidente da

Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, das Sras. Irene de Melo Pinheiro para o cargo

de Presidente da Fundação Helena Antipoff - FHA - e Solanda Steckelberg Silva para

o cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado -  FCS -,  do Sr.  José Cláudio

Junqueira  Ribeiro  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Estadual  do  Meio

Ambiente  -  Feam  -,  das  Sras.  Marilena  Chaves  para  o  cargo  de  Presidente  da

Fundação João Pinheiro - FJP - e Jomara Alves da Silva para o cargo de Presidente

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e

dos Srs. Antônio  Carlos  Barros  Martins  para o cargo de Presidente  da Fundação

Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, José Élcio Santos Monteze para o

cargo de Diretor-Geral  do  Departamento de  Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG -, Gerson Barros de Carvalho para o cargo de Diretor-Geral

do  Departamento  de  Obras Públicas do Estado de Minas  Gerais  -  Deop-MG -,  e

Octávio  Elísio  Alves  de  Brito  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 545 a 584/2011 - Requerimentos

nºs 164 a 185/2011 - Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz, Rômulo Viegas,
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Carlin Moura (29),  Luiz Henrique, Duarte Bechir  (8),  Sebastião Costa (2),  Gilberto

Abramo (20), Zé Maia (11), Tiago Ulisses (6), Délio Malheiros (15), Inácio Franco (8),

Antônio  Júlio  (6),  Almir  Paraca  (9),  Ivair  Nogueira,  Sávio  Souza  Cruz  (6),  Luiz

Humberto Carneiro (10), Carlos Pimenta (17), José Henrique, Delvito Alves (8), João

Leite  (13),  Ivair  Nogueira  e  João  Leite  e  Gustavo  Corrêa  (18)  e  da  Deputada

Rosângela Reis (10) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte,

de  Segurança  Pública,  de  Esporte,  de  Fiscalização  Financeira  e  de  Assuntos

Municipais  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  da

Deputada Luzia Ferreira e dos Deputados Rômulo Viegas e Gustavo Valadares - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Rosângela Reis (10) e

dos Deputados Carlin Moura (28), Luiz Henrique, Duarte Bechir (8), Sebastião Costa

(2), Gilberto Abramo (20), Zé Maia (11), Tiago Ulisses (6), Délio Malheiros (15), Inácio

Franco (8), Antônio Júlio (6), Almir Paraca (9), Ivair Nogueira, Sávio Souza Cruz (6),

Luiz Humberto Carneiro (10), Carlos Pimenta (17), Delvito Alves (8), João Leite (13),

Ivair Nogueira e João Leite e Gustavo Corrêa (18) e José Henrique; deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Carlin Moura; aprovação -

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares; deferimento; discurso do Deputado

Gustavo Valadares - 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Prorrogação da

reunião - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Resolução  nº  511/2011;  apresentação  da Emenda  nº  4  e  da  Subemenda  nº  1  à

Emenda nº 1; encerramento da discussão; discursos dos Deputados Ulysses Gomes

e  Alencar  da  Silveira  Jr.;  votação  do  projeto,  salvo  emendas  e  subemenda;

aprovação; votação das Emendas nº 2 e 3; aprovação; votação da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1; votação da Emenda nº 4;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 512/2011; aprovação

com a Emenda nº 1 - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Inácio Franco -  Alencar da Silveira Jr.  -  Jayro Lessa -  Adelmo

Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José
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Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco -

Bruno Siqueira - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito  Alves  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de  Castro -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor

Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira  -  Romel  Anízio  -  Romeu Queiroz  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Duilio de Castro, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 17/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia  Assembleia,  o  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.



162
____________________________________________________________________________

A presente doação do Estado para o Município  visa suprir  a  demanda da rede

municipal de ensino, na busca de melhoria na prestação dos serviços relacionados à

educação, atendendo, assim, ao interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei. 

Reitero a Vossa Excelência as minhas estimadas considerações.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI Nº 540/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta o imóvel

com  área  total  de  2.000,00m²,  situado  em  um  lugar  denominado  “Córrego  do

Chapéu”, s/n°, Município de Itueta, onde funcionou a Escola Estadual “Córrego do

Chapéu”, registrado sob o nº R.02-2.781, Livro nº 2-D, a fls. nº 372, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Resplendor.

Art. 2º - O imóvel identificado no art. 1º destina-se ao funcionamento de escola do

Município de Itueta.

§ 1º  -  O imóvel  reverterá  ao patrimônio do Estado se,  no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no “caput”.

§  2º  -  Cabe  ao  Município  comprovar  a  destinação  de  que  trata  o  “caput”  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Art. 3º - A autorização contida no art. 1º tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

definido no § 1º do art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 18/2011*
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Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Itueta o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.

A presente doação do Estado para o Município  visa suprir  a  demanda da rede

municipal de ensino, na busca da melhoria na prestação dos serviços relacionados à

educação, atendendo, assim, ao interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei. 

Reitero a Vossa Excelência as considerações, de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

PROJETO DE LEI Nº 541/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta o imóvel

constituído  pela  área  de  2.000,00m²,  situado  no  lugar  denominado  Córrego  dos

Quatis, s/n°, Distrito de Quatituba, onde funcionou  a Escola Estadual “Povoado de

Santa Luzia”, no Município de Itueta, registrado sob o nº 02, matrícula nº 3.009, a fls.

2  do  Livro  nº  2-E,  no  Cartório  de  Registro  Geral  de  Imóveis  da  Comarca  de

Resplendor.

Art. 2º - O imóvel identificado no art. 1º destina-se ao funcionamento de escola do

Município de Itueta.

§ 1º  -  O imóvel  reverterá  ao patrimônio do Estado se,  no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no “caput”.

§  2º  -  Cabe  ao  Município  comprovar  a  destinação  de  que  trata  o  “caput”  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.



164
____________________________________________________________________________

Art. 3º - A autorização contida no art. 1º tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

definido no § 1º do art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 19/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  Projeto  de  Lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.

A presente doação do Estado para o Município  visa suprir  a  demanda da rede

municipal de ensino, na busca de melhoria na prestação dos serviços relacionados à

educação, atendendo, assim, ao interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de Lei. 

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 542/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta o imóvel

com  área  total  de  10.000,00m²,  constituído  pelas  áreas  de  4.350,00m²  e  de

5.650,00m², respectivamente, situado no lugar denominado Córrego Santo Antônio,

s/nº,  onde  funcionou  a  Escola  Estadual  Santo  Antônio,  no  Município  de  Itueta,

registrado sob os nº 01, matrícula nº 5412, às fls. nº 278 do Livro nº 3-C e matrícula
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nº 5411, às fls. nº 277 do Livro nº 3-C, ambos no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Resplendor.

Art. 2º - O imóvel identificado no art. 1º destina-se ao funcionamento de escola do

Município de Itueta.

§ 1º  -  O imóvel  reverterá  ao patrimônio do Estado se,  no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no “caput”.

§  2º  -  Cabe  ao  Município  comprovar  a  destinação  de  que  trata  o  “caput”  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Art. 3º - A autorização contida no art. 1º tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

definido no § 1º do art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

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

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

“MENSAGEM Nº 20/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Violeta Mageste Pereira à

Escola  Estadual  situada na Rua Duque de Caxias,  s/nº,  Centro,  no Município  de

Santa Margarida. 

O projeto encaminhado, que atende ao anseio do colegiado escolar, tem o objetivo

de  prestar  uma  homenagem  a  Violeta  Mageste  Pereira,  considerada  educadora

exemplar,  dinâmica  na  vida  escolar,  social  e  religiosa  do  Município  de  Santa

Margarida.  A  homenageada  nasceu  em  20/6/1912  e  faleceu  em  16/1/1998.  Foi

vereadora,  presidente  do  apostolado,  além  de  diretora  e  professora  da  Escola

Estadual Padre Bento de Souza Lima.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor ao exame de seus

Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Violeta Mageste Pereira, de ensino fundamental (anos finais), à Escola Estadual de

Ensino Fundamental (anos finais) localizada na Rua Duque de Caxias, s/nº, Centro,

no Município de Santa Margarida.

A homenageada nasceu em 20/6/1912, filha do Sr. Francisco Mageste Pimentel e

da Sra. Francelina Pereira.

Casou-se com Erotides Lopes de Carvalho e teve seis filhos.

Estudou  nas  Escolas  Reunidas  em  Santa  Margarida,  posteriormente  na  Escola

Nossa Senhora Auxiliadora, em Ponte Nova. Concluiu o curso Normal no Município

de Manhuaçu.

Pessoa dinâmica na vida escolar,  social e religiosa, foi  vereadora, presidente do

apostolado, diretora e professora da Escola Estadual Padre Bento de Souza Lima.

Excelente  professora  de  música,  ajudou  o  esposo  a  fundar  a  banda  Lira

Margaridense.

Esforçada  e  caridosa,  estava  sempre  disposta  a  ajudar  a  todos.  Gostava  de

frequentar as festas locais, bem como de viajar.

A homenageada nasceu no dia 20/6/1912 e faleceu em 16/1/1998.

Cumpre  ressaltar  que,  no  Município  de  Santa  Margarida,  não  existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 543/2011

Dá  a  denominação  à  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  localizada  no

Município de Santa Margarida.

Art.  1º  -  A Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  situada  na  Rua  Duque  de
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Caxias, s/nº, Centro, no Município de Santa Margarida, passa a denominar-se Escola

Estadual Violeta Mageste Pereira.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 21/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, Projeto de Lei que dá denominação de Escola Estadual de

São Francisco de Assis à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA -

localizada no Presídio de São Lourenço, Município de São Lourenço.

O  projeto  encaminhado,  que  atende  ao  anseio  do  colegiado  escolar,  presta

homenagem  a  São  Francisco  de  Assis,  pregador  italiano,  fundador  das  ordens

católicas franciscanas.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente Projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação

O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

São Francisco de Assis, de ensino fundamental e médio, na modalidade de educação

de jovens e adultos - EJA -, à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA

-, localizada no Presídio de São Lourenço, localizado na Rua Ipiranga, nº 170, Bairro

Nossa Senhora de Fátima, no Município de São Lourenço.

O nome da Escola Estadual São Francisco de Assis foi escolhido em homenagem

ao pregador Italiano, fundador das ordens católicas franciscanas, nas quais exerceu a

pregação e a caridade, provocando a renovação da espirituralidade cristã, no século

XIII.
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Cumpre  ressaltar  que,  no  Município  de  São  Lourenço,  não  existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 544/2011

Dá  denominação  à  Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  -  EJA -,

localizada no Município de São Lourenço.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada no

Presídio de São Lourenço, situado na Rua Ipiranga, nº 170, bairro Nossa Senhora de

Fátima, no Município de São Lourenço, passa a denominar-se Escola Estadual São

Francisco de Assis, de ensino fundamental e médio na modalidade de educação de

jovens e adultos - EJA -, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio - EJA -,

localizada  no  Presídio  de  São Lourenço,  situado na  Rua  Ipiranga,  nº  170,  bairro

Nossa Senhora de Fátima, no Município de São Lourenço. 

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 22/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Carlos

Alberto Pavan Alvim para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais – IO/MG.
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A referida tem por finalidade editar, imprimir e distribuir publicações para divulgação

de atos e ações dos Poderes do Estado.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral da IO-MG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 6/2011

Indicação do nome do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim para o cargo de Diretor-Geral

da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 23/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome do Coronel PM

Eduardo Mendes de Sousa para o cargo de Diretor-Geral do Instituto de Previdência

dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM.

A autarquia Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais  –  IPSM,  vinculada  à  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tem  por

finalidade a prestação previdenciária e a assistência à saúde de seus beneficiários.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do IPSM.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 7/2011

Indicação do nome do Cel. PM Eduardo Mendes de Sousa para o cargo de Diretor-

Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais
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-IPSM.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 24/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Altino

Rodrigues Neto para o cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária –

IMA.

O referido Instituto tem por finalidade executar as políticas públicas de produção,

educação,  saúde,  defesa  e  fiscalização  sanitária  animal  e  vegetal,  bem  como  a

certificação de produtos agropecuários no Estado, visando à preservação da saúde

pública e do meio ambiente e o desenvolvimento do agronegócio, em consonância

com as diretrizes fixadas pelos Governos estadual e federal.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do IMA.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 8/2011

Indicação do nome do Sr. Altino Rodrigues Neto para o cargo de Diretor-Geral do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.

- À Comissão Especial.

*MENSAGEM Nº 25/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Luiz Afonso

Vaz  de  Oliveira  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Rural  Mineira  –

RURALMINAS.
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A referida  Fundação  tem por  finalidade planejar,  desenvolver,  dirigir,  coordenar,

fiscalizar e executar projetos de logística de infraestrutura rural e de engenharia com

vistas ao desenvolvimento social e econômico do meio rural no Estado, observadas

as  diretrizes  formuladas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento – SEAPA.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da RURALMINAS.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 9/2011

Indicação do nome do Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o cargo de Presidente

da Fundação Rural Mineira - Ruralminas.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 26/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Irene de Melo

Pinheiro para o cargo de Presidente da Fundação Helena Antipoff – FHA.

A  referida  Fundação  tem  por  finalidade  promover  ações  educacionais  que

conduzam  à  formação  de  cidadãos  conscientes  de  sua  responsabilidade  ética  e

social,  observada  a  política  formulada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e

Tecnologia e Ensino Superior – SECTES para sua área de atuação.

A indicada possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da FHA.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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INDICAÇÃO Nº 10/2011

Indicação do nome da Sra. Irene de Melo Pinheiro para o cargo de Presidente da

Fundação Helena Antipoff - FHA.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 27/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome de  Solanda

Steckelberg Silva para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado – FCS.

A referida Fundação tem por finalidade apoiar a criação cultural e fomentar, produzir

e difundir as artes e a cultura no Estado.

A indicada possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da FCS.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 11/2011

Indicação do nome da Sra. Solanda Steckelberg Silva para o cargo de Presidente

da Fundação Clóvis Salgado - FCS.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 28/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de José Cláudio

Junqueira  Ribeiro  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Estadual  de  Meio

Ambiente – FEAM.

A referida Fundação tem por finalidade executar a política de proteção, conservação

e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne à gestão do ar, do solo e dos
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resíduos  sólidos,  bem  como  de  prevenção  e  de  correção  da  poluição  ou  da

degradação  ambiental  provocada  pelas  atividades  industriais,  minerárias  e  de

infraestrutura; promover e realizar ações, projetos e programas de pesquisa para o

desenvolvimento de tecnologias ambientais; e apoiar tecnicamente as instituições do

Sistema  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  –  SISEMA,  visando  à

preservação e à melhoria da qualidade ambiental no Estado.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da FEAM.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 12/2011

Indicação  do  nome  do  Sr.  José  Cláudio  Junqueira  Ribeiro  para  o  cargo  de

Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 29/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação dessa egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome de Marilena

Chaves para o cargo de Presidente da Fundação João Pinheiro – FJP.

A referida  Fundação  tem  por  finalidade  realizar  estudos,  projetos  de  pesquisa

aplicada,  prestar  suporte  técnico  às  instituições  públicas  e  privadas,  formar  e

capacitar recursos humanos, bem como coordenar o sistema estadual de estatística,

observadas as diretrizes formuladas pela Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – SEPLAG.

A indicada possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da FJP.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
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- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 13/2011

Indicação  do  nome  da  Sra.  Marilena  Chaves  para  o  cargo  de  Presidente  da

Fundação João Pinheiro - FJP.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 30/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Jomara Alves

da  Silva  para  o  cargo  de  Presidente  da  autarquia  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG.

A referida  autarquia  tem  por  finalidade  prestar  assistência  médica,  hospitalar,

farmacêutica, odontológica e social a seus beneficiários e gerir o regime próprio de

previdência nos termos da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

A indicada possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente do IPSEMG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 14/2011

Indicação do nome da Sra. Jomara Alves da Silva para o cargo de Presidente do

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 31/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Antônio
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Carlos  de Barros  Martins  para o cargo de Presidente da  Fundação Hospitalar  do

Estado de Minas Gerais – FHEMIG.

A referida Fundação tem por  finalidade prestar serviços de saúde e assistência

hospitalar  de  importância  estratégica estadual  e  regional,  em níveis  secundário  e

terciário de complexidade, por meio de hospitais organizados e integrados ao Sistema

Único de Saúde – SUS, bem como participar da formulação, do acompanhamento da

avaliação da política de gestão hospitalar, em consonância com as diretrizes definidas

pela Secretaria de Estado de Saúde – SES.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da FHEMIG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 15/2011

Indicação do nome do Sr. Antônio Carlos Barros Martins para o cargo de Presidente

da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 32/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de José Élcio

Santos  Monteze  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  autarquia  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

A referida autarquia tem por finalidade assegurar soluções adequadas de transporte

rodoviário  de  pessoas  e  bens,  no  âmbito  do  Estado,  observadas  as  diretrizes

definidas pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do DER-MG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 16/2011

Indicação do nome do Sr. José Élcio Santos Monteze para o cargo de Diretor-Geral

do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 33/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Gerson

Barros  de  Carvalho  para o  cargo de Diretor-Geral  da  autarquia  Departamento  de

Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP-MG.

A referida  autarquia  tem  por  finalidade projetar,  coordenar  e  executar  obras  de

engenharia de interesse da administração pública, observando o programa de obras

estabelecido pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Diretor-Geral do DEOP-MG.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 17/2011

Indicação do nome do Sr. Gerson Barros de Carvalho para o cargo de Diretor-Geral

do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop - MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 34/2011*

Belo Horizonte, 2 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea “d” do inciso XXIII  do  art.  62  da Constituição do Estado,
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submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Octávio Elísio

Alves  de  Brito  para  o  cargo de Presidente  da  Fundação Centro  Internacional  de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas – HIDROEX.

A referida Fundação tem por finalidade planejar, coordenar,  executar, controlar  e

avaliar programas e projetos de defesa e preservação do meio ambiente relativos à

gestão  das  águas  e  dos  recursos  hídricos,  envolvendo  a  capacitação  e  o

desenvolvimento  de  recursos  humanos,  a  promoção  de  ações  educativas,  a

construção de bancos de dados e a prestação de serviços de interesse público.

O indicado possui qualificação e atuação na vida pública e privada, preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Presidente da HIDROEX.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 18/2011

Indicação do nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Presidente

da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada

em Águas - Hidroex.

- À Comissão Especial.

OFÍCIOS

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (4), 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.)

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF,  informando  a

celebração de contrato de repasse de recursos do Orçamento Geral da União entre a

Caixa e o 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. Valdiney Camilo Campos, Juiz de Direito da Comarca de Várzea da Palma,

informando a necessidade de transferência de presos condenados da cadeia pública

de Várzea da Palma para uma penitenciária do Estado devido às condições físicas
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precárias do estabelecimento local e à superlotação, bem como a adoção de outras

medidas para minimizar o problema. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Jairo  Nogueira  Filho,  Coordenador-Geral  do  Sindieletro-MG,  tecendo

comentários  sobre a decisão da Cemig,  repudiada por  eletricitários,  de não exigir

projeto elétrico para as novas ligações que menciona. (- À Comissão do Trabalho.) 

Da Sra. Alda Lúcia Fernandes dos Santos, Presidente do Sindimetro, solicitando o

apoio  desta Casa para  a  conclusão das  obras  do metrô  de  Belo  Horizonte.  (-  À

Comissão de Transporte.)

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 545/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.671/2005)

Determina a instalação e uso de portais de raios X nas penitenciárias estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a instalação e o uso de portais de raios X nas penitenciárias

construídas e mantidas pelo Estado, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 86 da

Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

§ 1º - Os equipamentos a que se refere o “caput” se destinam a monitorar e a evitar

o ingresso de qualquer material  considerado prejudicial aos objetivos da execução

penal, especificamente:

I - armas brancas ou de fogo;

II - telefones celulares, baterias e carregadores;

III - aparelhos de radiocomunicação;

IV- substancias entorpecentes ilícitas;

V - outros, a critério da direção do estabelecimento e do respectivo juizo penal.

§ 2º - Os portais serão instalados em todos os acessos dos prédios, sendo proibido

o ingresso de qualquer pessoa quando o portal não estiver em funcionamento ou

quando não houver pessoal habilitado disponível para operá-lo. 
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§ 3º - O ingresso de toda e qualquer pessoa no estabelecimento penal estadual,

sem exceção, está condicionado ao monitoramento pelos portais de raios X .

§ 4º - As especificaçoes técnicas e os procedimentos operacionais para emprego

dos portais serão objeto de regulamentação desta lei.

Art. 2º - É obrigatória a verificação visual, sem prejuizo de outras formas de exame

não vexátorio que forem consideradas necessárias à segurança do estabelecimento,

de todas as cargas que entrarem ou saírem das penitenciárias estaduais, na forma

estabelecida em regulamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias a contar da data de

sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  A imprensa  noticia  a  todo momento  a  prisão de pessoas portando

objetos  nos  lugares  mais  insólitos  destinados  a  frustrar  a  execução  penal  pelo

ingresso clandestino de materiais e substâncias nas penitenciarias, por via de regra

introduzidas  dolosamente  por  pessoas  mal  intencionadas.  Isso  possibilita  aos

reclusos  a  continuação  do  exercício  de  suas  atividades  criminosas,  ainda  que

encerrados em suas celas, dificultando seu reingresso na sociedade.

De outra sorte vemos pessoas bem intencionadas, como as mães dos reclusos,

sofrerem revistas constrangedoras e humilhantes que as afetam melancolicamente,

visto que pretendem apenas levar seu carinho e amor aos filhos que se encontram

encarcerados, o que muito contribui para sua ressocialização.

Está  comprovado,  com  fundamento  na  experiência  corrente,  que  os  portais

detectores de metais,  uso comum nas portarias  de prédios  públicos,  não estão à

altura  da  criatividade  criminosa.  Tais  equipamentos  são  ajustados  segundo  as

dimensões do objeto metálico que se pretende monitorar. Com sensibilidade máxima

detectam até mesmo chaves, relógio, jóias e outros objetos miúdos e inofensivos. No

entanto, esta sensibilidade pode ser lograda mediante o envolvimento pelos tecidos

moles do corpo. Segundo o depoimento de especialista em audiência pública nesta

Casa,  para  que um relógio  metálico  não seja detectado pelo  equipamento,  basta

cobri-lo com a mão. Da mesma forma, um telefone celular passará incólume pelo
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portal se estiver introduzido na cavidade vaginal.

É  de concluir,  portanto,  que o  emprego desses portais  não basta para  evitar  o

ingresso  clandestino  de  objetos  prejudiciais  à  segurança  da  instalação  penal.

Segundo  especialistas  experientes  no  trato  com  assuntos  relacionados  com  a

questão  carcerária,  o  equipamento  adequado  à  monitoração  de  ingressos  em

presídios é o portal de raios X, tal como já empregado em aeroportos estrangeiros de

grande movimentos de passageiros, em face dos altos riscos de atentados terroristas.

Sabemos dos prejuízos que podem ser causados por este ingresso clandestino de

armas, drogas e telefones celulares em nossas penitenciárias: rebeliões, comércio

ilícito, corrupção, capacidade de gerenciamento da criminalidade externa a partir das

celas da prisão. Entendemos que a extensão dos danos e prejuízos que decorrem

desses atos para a sociedade e para as instituições não diferem significativamente

dos atentados terroristas. Além de serem quantificados em números de mortes, esses

prejuízos atestam e perpetuam a inutilidade das penas de privação de liberdade para

os condenados considerados incorrigíveis. Há que tomar providências para evitar a

continuação deste estado de coisas, ainda que a um custo mais alto, pelo emprego

de tecnologia  de detecção mais  sofisticada.  Em nosso entendimento,  as  mesmas

circunstâncias que justificaram a edificação, pela União, das chamadas penitenciárias

de segurança máxima, também justificam o acréscimo de despesas decorrente do

emprego dos portais de raios X, razão pela qual nos decidimos pela apresentação

deste projeto de lei.

Na  certeza  de  que  nossa  iniciativa  constitui  um  aperfeiçoamento  oportuno  e

relevante para o ordenamento jurídico federal, esperamos poder contar com o valioso

apoio dos nobres pares em favor de sua aprovação nesta Casa.

-  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 546/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.482/2008)

Dispõe  sobre  critérios  especiais  de  avaliação  das  pessoas  com  dislexia  nos

vestibulares das Universidades Públicas Estaduais e nos concursos de provas ou de
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provas  e  títulos  para  investidura  em  cargo ou emprego público  da  administração

direta ou indireta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica estabelecida a obrigatoriedade de critérios especiais de avaliação das

pessoas com dislexia nos vestibulares das Universidades Públicas Estaduais e nos

concursos de provas ou de provas e títulos para investidura em cargo ou emprego

público da administração direta ou indireta.

Art. 2º – Os editais de vestibulares e de concursos públicos, para os fins desta lei,

deverão atender à hipótese prevista no art. 1º, assim como as respectivas fichas de

inscrição deverão conter campo obrigatório para que o candidato possa identificar sua

condição de possuidor do distúrbio de dislexia. 

Art. 3º – O candidato possuidor de dislexia deverá:

I – apresentar à instituição organizadora do vestibular ou do concurso público, no

prazo definido em edital, laudo médico comprobatório do distúrbio;

II – submeter-se, quando aprovado em etapas classificatórias, a exame por equipe

técnica multidisciplinar, determinada pela instituição organizadora do vestibular ou do

concurso, para confirmação do distúrbio.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Dislexia é uma específica dificuldade de aprendizado da linguagem, na

leitura, na soletração, na escrita, em cálculos matemáticos, etc. Importante é ressaltar

que não tem como causa falta de interesse, de motivação, de esforço ou de vontade.

Ter dificuldades no aprendizado da leitura é característica evidenciada em cerca de

80% dos disléxicos.

Os disléxicos têm dificuldades para ler e consequentemente para compreender, por

isso, tendem a ser mais lentos no que se referem à leitura e à interpretação de textos.

Diante de tal  situação, faz-se necessária a adequação das provas aplicadas em

vestibulares e em concursos públicos às necessidades das pessoas com dislexia.

Estudos recentes apontam alguns itens que devem ser priorizados no momento da

elaboração do vestibular ou do concurso público; entre eles, destaca-se a importância
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de os enunciados das questões serem concisos, claros e objetivos. Se possível, deve

ser dada prioridade a avaliações orais, para que, em tom de conversa, o dilsléxico

possa dizer o que sabe. É fundamental garantir um tempo maior para realização das

provas.

Ao tratar  de forma igual  os  desiguais,  se aprofundam as desigualdades.  Daí,  a

importância  deste  projeto  de  lei  que  tem  por  objetivo  garantir  condições  mais

adequadas para que os disléxicos possam ingressar  em uma universidade ou no

serviço público.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 333/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 547/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.928/2007)

Obriga  os  organizadores  e  patrocinadores  de  evento  de  música  eletrônica,

conhecido  como “rave”,  ou  eventos  semelhantes,  bem como os estabelecimentos

onde  estes  forem  realizados,  comunicarem  aos  órgãos  competentes  data,  hora,

duração e local da realização do evento, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os organizadores e patrocinadores de evento de música

eletrônica,  conhecido  como  “rave”,  ou  eventos  semelhantes,  bem  como  os

estabelecimentos  onde  estes  forem  realizados,  a  comunicarem  aos  órgãos

competentes data, hora, duração e local da realização do evento.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei considera-se “rave” o tipo de festa que se

realiza  em  galpões,  sítios,  tendas,  espaços  abertos  ou  locais  semelhantes,  com

música eletrônica e de longa duração.

Art. 2º - A comunicação de que trata o “caput” do art. 1º deverá ser feita por escrito

aos seguintes órgãos:

I - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

II - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

III - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou Promotoria de Justiça da
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comarca onde o evento for realizado;

IV - Vara da Infância e da Juventude ou Poder Judiciário da comarca onde o evento

for realizado.

Art.  3º - O descumprimento desta lei  acarretará em multa de até 50 mil Ufemgs

(cinqüenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) para os organizadores e

patrocinadores  do  evento,  respondendo  solidariamente  o  proprietário  do

estabelecimento onde este se realizou.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  Festa  “rave”  é um tipo  de  evento realizado com música eletrônica,

variando entre os  estilos  “house”,  “techno”,  “trance”,  “psy”  e  “drum'n bass”.  É um

evento de longa duração, realizado geralmente fora do perímetro urbano, em sítios,

tendas, espaços abertos ou locais semelhantes, no qual Djs e outros artistas da cena

eletrônica tocam às vezes por mais de 12 horas.

O que deveria ser um espaço de comunicação, distração, entretenimento, tem sido

um terreno fértil de distribuição e consumo de vários tipos de drogas, principalmente

aquelas  chamadas  “sintéticas”,  como ecstasy.  E  não  são  apenas  as  drogas  que

assustam, o consumo de álcool é abusivo, e, infelizmente os principais consumidores

são os jovens.

O objetivo do projeto de lei é obrigar os organizadores, patrocinadores, bem como

os proprietários dos estabelecimentos onde o evento for realizado, a comunicarem

aos  órgãos  competentes  data,  hora,  duração  e  local  da  realização  do  evento,

possibilitando maior fiscalização por parte das autoridades. O que mais importa é a

preservação e prevenção da saúde dos  nossos jovens,  faixa etária  predominante

nestas festas.

Portanto, consciente da importância que que tal iniciativa tem, submeto este projeto

ao juízo desta douta Casa Legislativa. 

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 532/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 548/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.995/2009)

Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de Minas Gerais

a fixar data e turno para a entrega dos produtos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado de Minas

Gerais obrigados a fixar data e turno para a realização dos serviços ou a entrega dos

produtos aos consumidores.

Art.  2º  -  Os  fornecedores  de  bens  e  serviços  deverão  estipular,  no  ato  da

contratação, o cumprimento das suas obrigações nos turnos da manhã, da tarde ou

da noite, em conformidade com os seguintes horários:

I - turno da manhã - compreende o período das 7 horas às 12 horas;

II - turno da tarde - compreende o período após as 12 horas, até às 18 horas;

III - turno da noite - compreende o período após as 18 horas, até às 23 horas.

Parágrafo único - Mediante convenção entre as partes, em separado e por escrito,

será  possível  a  contratação da efetivação da entrega de qualquer  mercadoria  ou

prestação de serviço no período compreendido entre as 23 horas e as 7 horas.

Art.  3º  -  O  não  cumprimento  do  disposto  no  art.  1º  implicará  penalidades  ao

fornecedor ou ao prestador de serviços na seguinte conformidade:

I - 100 (cem) Ufirs (Unidades Fiscais de Referência);

II - 200 (duzentas) Ufirs (Unidades Fiscais de Referência), em caso de reincidência.

Art.  4º  -  Os  valores  referentes  às  multas  dispostos  no  artigo  anterior  serão

distribuídos na seguinte proporção: 

I - 50% (cinquenta por cento) em benefício do consumidor lesado pelo atraso da

entrega do produto ou da realização do serviço;

II  -  50% (cinquenta  por  cento)  em benefício do  Fundo Estadual  de  Proteção e

Defesa do Consumidor. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.
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Liza Prado

Justificação: Atualmente, as empresas comerciais, após venderem seus produtos,

se eximem de assumir compromissos em relação à data e à hora para a entrega de

mercadorias  ou  a  prestação  de  serviços,  submetendo  os  consumidores  às  suas

disponibilidades,  com casos frequentes de irresponsabilidades e abusos.  Ou seja,

não  são  raras  as  circunstâncias  em  que  o  consumidor  se  depara  com  a  livre

estipulação dos fornecedores ou dos prestadores de serviço, vendo-se obrigado a

aguardar em sua residência a prestação do serviço ou a entrega do produto adquirido

por vários dias consecutivos.

Se isso não bastasse, quando fixada data, não se estipula a hora para a entrega da

mercadoria  ou  a  execução  do  serviço.  Ou  seja,  o  consumidor  fica  à  disposição

durante todo o “horário comercial”, o que o obriga a permanecer em sua residência

praticamente durante todo o dia, muitas vezes sem que a entrega se efetive ou, ainda

pior, sem que haja nenhuma comunicação por parte do estabelecimento comercial.

São poucos os consumidores que podem ficar em casa durante o horário comercial

à  espera  de  produtos  e  serviços  cuja  entrega  ou  prestação  muitas  vezes  são

remarcadas,  sem  prévia  consulta  aos  consumidores,  deixando-os  reféns  das

empresas.  Basta  que  se  observe  o  número  expressivo  de  reclamações  de

consumidores,  que  adquirem  mercadorias  e  aguardam  a  sua  entrega  por  dias,

semanas, sem a devida justificativa do fornecedor. 

Essa prática costumeira, afronta a dignidade do consumidor, a Constituição Federal

e o Código de Defesa do Consumidor no que tange aos direitos fundamentais. 

A Constituição Federal, prevê expressamente que o Estado deverá promover, na

forma da lei,  a  defesa do consumidor  (art.  5º,  XXXII)  e  que este  será objeto  de

especial  proteção  no  contexto  da  ordem  econômica,  elevando  a  defesa  do

consumidor ao patamar de princípio norteador da atividade econômica no País (art.

170, V). Esses dispositivos expressam especial proteção aos consumidores enquanto

parte  mais  frágil  da  relação  de  consumo,  sujeitos,  pois,  às  práticas  abusivas  ou

desleais dos maus fornecedores. 

Num  primeiro  momento,  esta  regulamentação  pode  fazer  com  que  alguns

fornecedores se coloquem contrariamente a proposta, já que será necessário mais
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organização na logística.  Fatores  como trânsito  e  questões  naturais  terão  de  ser

considerados  com  mais  seriedade,  o  que  talvez  diminua  o  número  de  entregas

marcadas para um mesmo dia; porém, analisando com maior cuidado, percebemos

que, além dos benefícios ao consumidor, esta proposta agrega valor e lucro também

aos fornecedores. Em um mercado onde a disputa pelo consumidor se torna cada vez

mais  competitiva  e  os  produtos  comercializados  têm  características  muito

semelhantes,  só  se  fortalece  quem  se  destaca  através  da  diferenciação  no

atendimento e na conquista da confiança do cliente.

E não será tão difícil  cumprir  a  regulamentação,  já  que os turnos são bastante

extensos. O período da manhã compreende o horário entre as 7 e as 12 horas, o da

tarde, das 12 às 18 horas, e como novidade, o noturno, das 18 às 23 horas, o que

facilitará  a  vida  dos  consumidores  que  trabalham  fora  e  não  têm  ninguém  para

atender em sua casa.

É nesse sentido que esta proposição busca criar  instrumentos para beneficiar  a

população  do  Estado  Minas  Gerais,  pois,  visando  a  coibir  práticas  abusivas  de

fornecedores, atende à necessidade não só de se preestabelecer data e hora para a

entrega de mercadorias e prestação de serviços, como também a obrigatoriedade de

seu cumprimento.

Contamos, pois, com a colaboração dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Sargento

Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 367/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 549/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.257/2007)

Institui  no Estado política de prevenção e cessação do tabagismo,  alcoolismo e

toxicomania, no âmbito dos Programas de Atenção Básica em seu território. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica instituído no Estado a política de prevenção e cessação do tabagismo,

alcoolismo e  toxicomania,  no  âmbito  dos  Programas  de Atenção Básica  a  serem

desenvolvidos pelas unidades de saúde dos Municípios mineiros.
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Art.  2º  -  O  gestor  estadual  de  saúde  coordenará  e  executará  as  políticas  de

capacitação e qualificação dos servidores das equipes dos programas de atenção

básica. 

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Liza Prado 

Justificação: Considerando que a melhor política para prevenção e cessação do

tabagismo, alcoolismo e toxicomania é a informação e os esclarecimentos acerca dos

grandes  malefícios  causados  pelo  uso  de  substâncias  que  causam  dependência

física,  necessário  a  implantação  de  uma  política  no  âmbito  dos  Programas  de

Atenção Básica, Programa de Saúde da Família - PSF - Saúde em Casa, objetivando

a prestação de informações e acompanhamento dos usuários de drogas tidas como

“lícitas”  (fumo  e  álcool)  e  dos  dependentes  das  drogas  ilícitas,  sendo  justo  o

acolhimento desta proposta, razão pela qual contamos com o apoio de nossos pares

à aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 550/2011

Altera a Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – O art. 3° da Lei n° 14.937, de 23 de deze mbro de 2003, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:

“Art. 3° - (...)

XIX – veículos automotores terrestres com mais de quinze anos de fabricação.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro do exercício financeiro seg uinte.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A isenção do IPVA para veículos automotores terrestres com mais de
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15  anos  de  fabricação  justifica-se,  sobretudo,  pelo  elevado  custo  operacional  da

cobrança do tributo, que, muitas vezes, é superior à própria arrecadação, haja vista

que o montante devido é calculado com base no valor venal do veículo.

Ademais,  a  proposição  que  ora  se  apresenta  coaduna-se  com  o  princípio

constitucional da capacidade contributiva, insculpido no art. 45, § 1°, da Constituição

Federal, pelo qual se estabelece que os impostos terão, sempre que possível, caráter

pessoal  e  serão  graduados  segundo  a  capacidade  econômica  do  contribuinte,

facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses

objetivos,  identificar,  respeitados  os  direitos  individuais  e  nos  termos  da  lei,  o

patrimônio do contribuinte. Sabidamente, em regra é bastante reduzida a capacidade

econômica dos contribuintes proprietários de veículos terrestres que tenham mais de

15 anos de fabricação, justificando- se, assim, a isenção proposta. Lembre-se ainda

que a isenção do pagamento do IPVA para veículos automotores terrestres com mais

de 10 anos de fabricação integra a legislação do Estado de Pernambuco; em São

Paulo,  disposição  análoga  aplica-se  àqueles  que  tenham  mais  de  20  anos  de

fabricação; nos Estados de Goiás e do Rio de Janeiro, a referida isenção é concedida

aos veículos com mais de 15 anos de fabricação; e em Minas Gerais, tal benefício

esteve  contemplado na revogada Lei  nº  9.119,  de  27/12/85,  alterada  pela  Lei  n°

11.508, de 27/6/94. Por fim, cumpre destacar que semelhante proposição legislativa,

o Projeto de Lei n° 904/2000, do Deputado Estadual Paulo Piau, recebera parecer

favorável  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  desta  Casa  durante  a  sua

tramitação.

Diante do exposto, frente à importância da matéria aludida, contamos com o apoio

de todos os nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 473/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 551/2011

Institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e

seus derivados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituída a política estadual de in centivo à produção e ao consumo de

mandioca e seus derivados.

Parágrafo único -  São considerados derivados da mandioca,  para  os  efeitos  da

política  instituída  por  esta  lei,  a  farinha,  a  fécula  (polvilho),  além  de  produtos

industrializados  que  contenham  na  sua  composição  a  mandioca,  sua  farinha  ou

fécula.

Art. 2º - Para implementação da política de que trata esta lei, compete ao Estado:

I - identificar e delimitar áreas propícias e adequadas à produção de mandioca;

II - garantir a qualidade da mandioca e de seus derivados;

III - incentivar a comercialização e o consumo da mandioca e de seus derivados;

IV -  incentivar  projetos de pesquisa e desenvolvimento  nas áreas de  produção,

processamento e industrialização da mandioca;

V - promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da mandioca, com

ênfase no respeito às normas ambientais, no equilíbrio econômico das atividades e

na distribuição de renda;

VI  -  registrar  e  fiscalizar  as  unidades  de  produção  agrícolas,  agroindustriais  e

industriais;

VII - promover a formação de arranjos produtivos locais e regionais por meio de

ações e parcerias com associações, sindicatos de classe, órgãos governamentais,

instituições de crédito, pesquisa e ensino;

VIII - pesquisar e promover os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a

produção e o consumo da mandioca.

Parágrafo único - Na execução das ações a que se refere o “caput” deste artigo,

será dada prioridade à agricultura familiar.

Art. 3° - O Estado garantirá, na implementação da p olítica de que trata esta lei, a

participação de representantes dos diversos setores econômicos e sociais envolvidos.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido de ICMS,

até  o  valor  total  do  recolhimento  devido,  nas  operações  de  comercialização  de

mandioca e de seus derivados com os Estados que concedem isenção desse tributo

nas suas operações internas com os mesmos produtos.

Parágrafo único - O benefício fiscal a que se refere o “caput” deste artigo vigorará,
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caso a caso, enquanto perdurar a situação motivadora.

Art.  5º  -  O  Estado incluirá  na  composição de cestas  básicas  distribuídas  pelos

programas sociais de sua responsabilidade ou participação, bem como nas situações

emergenciais, a farinha ou a fécula da mandioca.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A mandioca é o produto agrícola que mais se adapta ao semiárido

brasileiro. Trata-se de uma cultura tolerante a solos de baixa fertilidade e a regime de

chuvas reduzido e distribuído irregularmente. A cultura da mandioca é muito presente

em todo o Estado, e os produtos dela derivados são apreciados. Além disso, exerce

função de grande importância social e econômica, sobretudo para as populações que

vivem nas regiões Norte, Noroeste e Vales do Jequitinhonha, do Mucuri  e do Rio

Doce.  A  riqueza  gerada  pela  produção  e  pelo  processamento  da  mandioca

proporciona  trabalho  e  renda  para  milhares  de  famílias  rurais.  Apesar  da  grande

diversidade, podem-se identificar três tipos básicos de sistemas para a produção de

mandioca:  a  unidade  doméstica,  a  unidade  familiar  e  a  unidade  empresarial.  A

unidade doméstica usa mão de obra familiar, não utiliza tecnologias modernas, pouco

participa do mercado e dispõe de capital de exploração pequeno. A unidade familiar,

ao  contrário  da  doméstica,  já  adota  algumas  tecnologias,  tem  uma  participação

significativa  no  mercado  e  dispõe  de  capital  de  exploração  maior.  A  unidade

empresarial se caracteriza pela contratação de mão de obra de terceiros. As unidades

empresariais,  juntamente com as unidades do tipo familiar,  respondem pela maior

parte da produção.

A política estadual  de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus

derivados  que  ora  propomos  parte  do  pressuposto  de  que  o  setor  precisa  se

organizar para se desenvolver. Para isso é fundamental que se estimule a produção,

o processamento, a industrialização, a comercialização e a distribuição, por meio de

uma ação coordenada pelo governo do Estado, por meio de seus órgãos de apoio,

em  articulação  com  os  Municípios,  associações,  entidades  de  classe  e  o  setor

privado. Já que suas propriedades nutricionais são bastante importantes, os produtos
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originários da mandioca poderiam ter  a sua utilização intensificada em programas

sociais do governo federal, do governo estadual e dos municipais. Por essa razão,

visando a assegurar novo mercado para os derivados da mandioca, estabelecemos

nesse projeto que integre as cestas básicas distribuídas pelo Estado e Municípios a

farinha ou a fécula de mandioca. Entretanto, o setor só se desenvolverá se todas

essas medidas vierem associadas e ações fiscais que garantam competitividade ao

produto mineiro. Estados como a Bahia, Paraíba, entre outros, gozam de isenção de

ICMS  nas  operações  internas  com  farinha  e  demais  produtos  originários  da

mandioca. O projeto, calcado no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, autoriza o Estado

a  estabelecer  condições  equivalentes  para  o  produto  mineiro,  ou  seja,  conceder,

quando  necessário  e  justificável,  aos  produtores  e  aos  estabelecimentos

industrializadores o crédito presumido de ICMS para operações de venda de produtos

a esses Estados. A criação de fábricas de farinha, de fécula, de biscoitos e outros

derivados junto com as pequenas farinheiras em todas as regiões do Estado, e o

estímulo à produção doméstica e familiar certamente irão contribuir de forma concreta

para  a  criação  de  postos  de  trabalho,  para  a  geração  de  renda  e  prosperidade

econômica e social no campo, sobretudo naquelas localidades com baixo Índice de

Desenvolvimentos Humano - IDH.

Portanto, é necessário que os nossos pares se tornem nossos aliados e parceiros

nesse esforço conjunto para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Elismar

Prado e Almir Paraca. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 192/2011, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 552/2011

Dispõe  sobre  o  prazo  de  adequação  para  serviço  fretado  de  transporte

intermunicipal de pessoas no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  veículos  automotores  de  transporte  intermunicipal  de  passageiros,

detentores  do  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  -  CRLV  -  na

categoria aluguel,  com finalidade exclusiva  de transporte de pessoas,  deverão ter

idade de até quinze anos de uso, contados da data da fabricação do veículo.
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Parágrafo único - Os proprietários de veículos a que se refere o “caput” deste artigo

terão até três anos de prazo para se adequarem às exigências estabelecidas nesta

lei.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: As exigências de qualidade e segurança no transporte intermunicipal

de passageiros, feito por veículos de aluguel, que visam a garantir a segurança dos

passageiros, além de condições dignas para que o transporte de passageiros em

veículos  alugados  seja  realizado,  exigirão  dos  proprietários  um  tempo  para

adequação de sua frota.

Com esse projeto de lei, pretendemos garantir o tempo necessário às adequações.

E é por isso que pedimos aos nobres pares a sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 398/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 553/2011

Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA  -  e  dá  outras

providências, fica acrescido do seguinte inciso XIX:

“Art. 3º - (...)

XIX - veículo com mais de vinte anos de fabricação.”.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Zé Maia

Justificação: Valendo-se da competência que lhe foi atribuída pelo art. 155, inciso I,

alínea “c”, da Constituição da República, para instituição Imposto sobre Propriedade
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de Veículos Automotores -  IPVA -,  o legislador mineiro editou a Lei nº 14.937, de

2003, que atualmente rege a matéria. O art. 3º desta lei elenca situações em que é

conferida a isenção do pagamento do imposto, entre as quais se insere, por exemplo,

a  dos  veículos  de  entidade  filantrópica,  de  embaixada  ou  consulado  ou de  seus

integrantes de nacionalidade estrangeira; de pessoa portadora de deficiência física;

de  turista  estrangeiro;  de  motorista  profissional  autônomo  que  os  utilize  para

transporte público de passageiros na categoria de táxi. Em que pese à extensa lista

das hipóteses em que a renúncia fiscal é prevista, é de se surpreender que não esteja

nela incluída a dos veículos que há muitos anos estejam em uso, exatamente aqueles

pertencentes, em regra, à classe socioeconômica de menor poder aquisitivo, incapaz

portanto de adquirir um automóvel mais novo. A proposta ora apresentada configura

legítimo ato de justiça e se ampara no dever constitucional que o poder público tem

de prestar auxílio social aos mais necessitados. Além disso, essa parte da população

adquirente desses veículos via de regra não tem conhecimento de suas obrigações

perante os órgãos de trânsito e de fiscalização tributária. Assim, sem a transferência

regular, os antigos proprietários acabam sendo responsabilizados pelas obrigações

devidas  e  não quitadas  pelos  adquirentes,  o  que gera inúmeros transtornos  para

estes perante a Receita Estadual.

Assim, a proposição visa instituir isenção do IPVA para os veículos com mais de 20

anos de fabricação. Por essas razões, contamos, mais uma vez, com o apoio dos

ilustres colegas parlamentares para a provação desta medida.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente, pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 473/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 554/2011

Estabelece requisitos para a inspeção dos veículos utilizados no serviço fretado de

transporte rodoviário intermunicipal de pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidos os requisitos para a inspeção dos veículos utilizados

no serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas.

Art. 2º - Para operar no serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de
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pessoas,  o  veículo  deve  estar  cadastrado,  nos  termos  estabelecidos  pelo

Departamento  de  Estradas  de Rodagem de Minas  Gerais  -  DER-MG -,  e  deverá

apresentar  laudo  de  vistoria  emitido  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,

Normatização e Qualidade Industrial - Inmetro - ou por entidade ou empresa por ele

credenciada,  atestando  serem  adequadas  as  condições  de  manutenção,

conservação, segurança e preservação de suas características técnicas. 

Parágrafo único - O laudo de que trata o “caput” será renovado:

I - anualmente, para veículos com até quinze anos de fabricação;

II - semestralmente, para veículos com quinze anos e até vinte anos de fabricação;

III - trimestralmente, para veículos com mais de vinte anos de fabricação.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Zé Maia

Justificação: O Decreto nº 44.035, de 2005, que disciplina a autorização para a

prestação  de  serviço  fretado  de  transporte  rodoviário  intermunicipal  de  pessoas,

estabelece, no § 3º do art. 2º, que não serão admitidos para a atividade de fretamento

veículos com mais de 20 anos de fabricação. 

Entretanto, é plenamente possível que um veículo nessa condição possa trafegar,

com  conforto  e  segurança,  atendendo  às  disposições  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro.  Para tal,  é necessário que esteja com a manutenção em dia, conforme

constatado por entidade tecnicamente qualificada. Este projeto de lei, ao permitir que

veículos com mais de 20 anos de fabricação possam circular desde que atendam às

condições de segurança, a serem aferidas por meio de vistoria veicular, redunda em

diversos benefícios à sociedade. Ao aumentar a frota disponível para as empresas de

transporte, concorre para a redução dos custos, o que possibilitaria a diminuição nos

preços dos serviços prestados à população. Além disso, a diminuição da demanda

por  novos  veículos  auxiliaria  na  redução do uso de recursos  naturais.  Evitar  que

veículos com condições de uso sejam sucateados auxiliaria ainda na diminuição da

quantidade de resíduos gerados  pelo  transporte coletivo  rodoviário,  melhorando a

sustentabilidade ambiental. 

Por isso, apresento o projeto aos nobres pares, certo de seu apoio. 



195
____________________________________________________________________________

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 398/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 555/2011

Institui a Semana de Incentivo à Leitura no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  de  Incentivo  à  Leitura,  a  ser  comemorada

anualmente,  na  terceira  semana  do  mês  de  abril,  nos  estabelecimentos  da  rede

estadual de ensino.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: Conforme dados oficiais, o número de consumidores de livros no Brasil

aumentou nos últimos cinco anos.

Acredito que a leitura é um importante fator de criação de consciência cidadã e de

desenvolvimento de um povo: “Um país se faz com homens e livros”.

A Semana de Incentivo à Leitura servirá como um marco no calendário estadual,

uma oportunidade para se colocarem em prática políticas públicas nessa área da

cultura.  Será  também  um  momento  em  que  as  escolas  públicas  e  os  órgãos

municipais afetos à questão poderão refletir e transmitir a importância e o gosto pela

leitura.

Destarte, a criação dessa semana é o mínimo que o poder público poderá fazer

pela cultura deste Estado.

Levo o projeto à apreciação dos meus pares e conto com o apoio para a aprovação

desta iniciativa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 160/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 556/2011

Dispõe sobre a notificação dos proprietários de veículos automotores apreendidos

ao pátio do Detran-MG e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  veículos  automotores  apreendidos  pelo  poder  público  estadual  por

infração ao Código Brasileiro de Trânsito e os recuperados em virtude de furto ou

roubo  retidos  em  depósitos  sob  a  custódia  do  Detran-MG  terão  o  local  de

armazenagem informado por notificação ao proprietário do veículo e na página oficial

do Detran-MG na internet.

§ 1º - A notificação do local de estadia será remetida ao proprietário do veículo no

prazo máximo de até quarenta e oito horas e em até duas horas pela internet,  a

contar da entrada do veículo no pátio do Detran.

Art.  2º  -  A  notificação  a  que  se  refere  o  art.  1º  deverá  conter  as  seguintes

informações,  que também estarão disponíveis  na  página  oficial  do  Detran-MG na

internet: 

I - para qual depósito o veículo foi removido;

II - preço da diária;

III - preço a ser pago pela remoção do veículo;

IV - lista de documentos necessária para liberação do veículo.

§ 1º  -  É válida a notificação enviada à pessoa cadastrada no Detran-MG como

proprietária do veículo, mesmo que já tenha havido transferência de propriedade do

veículo para terceiros ainda não informada ao Detran-MG para atualização de seus

registros.

§ 2º - Os incisos II e III deste artigo não se aplicam em caso de veículo recuperado

em virtude de furto ou roubo.

Art.  3° -  Ultrapassado  o  prazo  previsto  no  artigo  a nterior,  não  será  exigida  do

proprietário nenhuma contraprestação para a retirada do veículo, seja a que título for

relativo ao período de permanência do veículo, até que seja enviada a notificação ao

proprietário do veículo.

Parágrafo  único  -  Para  a  liberação  do  veículo,  serão  exigidos,  em  qualquer

hipótese, a regularização documental do veículo, o pagamento de impostos, o seguro

obrigatório e a taxa de licenciamento, se estiverem vencidos.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.
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Fred Costa

Justificação: É bastante comum o cidadão ter o seu veículo guinchado e levado

para o pátio do Detran-MG à sua revelia, sem a ciência do local para onde foi ele

destinado. Infelizmente, não raro tem sido o desespero de alguns proprietários de

veículos que, após procurarem durante algum tempo por seus carros, os encontram

completamente sucateados nos pátios  do  Detran-MG. Este projeto visa  a coibir  e

evitar  situações como estas,  possibilitando que os proprietários recuperem o mais

rápido  possível  seus  veículos  automotores.  O  projeto  exige,  para  a  liberação  do

veículo, sua regularidade fiscal e documental,  evitando que os veículos irregulares

continuem em circulação.

Este  projeto,  por  tratar  de  assunto  relacionado  tipicamente  com  problema  de

trânsito,  poderia  esbarrar  hipoteticamente  no  contido  do  art.  22,  inciso  XI,  da

Constituição Federal, a que compete legislar sobre o referido assunto. No tocante ao

mérito,  procuramos  nos  agasalhar  nos  ditames  do parágrafo  único  do  art.  22  da

Constituição Federal.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 524/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 557/2011

Dispõe  sobre  o  ressarcimento  ao  Estado,  via  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 situação real que venha a justificar
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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 instituições públicos, responsáveis pela prestação dos serviços

de  emergência  aqui  tratados,  divulgarão  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 adotarão as medidas administrativas e

operacionais,  junto  às  operadoras  dos  serviços  de  telefonia,  necessárias  à

identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  à  posterior  cobrança,  nas

faturas  de  serviços  de  linhas  fixas  e  móveis,  dos  valores  correspondentes  aos

ressarcimentos de despesas de que trata esta lei.

Art. 3º - O ressarcimento de que trata esta Lei tem 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.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: Esta proposição tem por objetivo coibir a prática de trotes dirigidos aos

serviços  telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou

resgates,  combate  a  incêndios  ou  ocorrências  policiais,  no  âmbito  do  Estado  de

Minas Gerais. O cerne deste projeto é coibir os trotes telefônicos, a estes serviços

essenciais aos cidadãos, considerando o alto número de trotes utilizando os números

de emergência.

Os prejuízos causados por essa prática são grandes, tanto para o poder público,

quanto para o cidadão que realmente está precisando do atendimento. 

Cremos  que  com  esta  proposição  estamos  dando  um  passo  no  sentido  da

conscientização dos cidadãos em relação a esse tipo de atitude negativa que vem

crescendo de maneira alarmante em nosso Estado.

Esse  serviço,  que  é  essencial  para  garantir  a  segurança  da  população,  é
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atrapalhado,  no  entanto,  pela  falta  de  informação ou até  mesmo pela  má fé dos

próprios usuários. Os tipos de trotes são os mais variados possíveis, e vão desde

crianças que ligam por brincadeira a simulações reais de ocorrências, que muitas

vezes mobilizam as viaturas e equipes da polícia sem nenhuma necessidade. 

Em casos de emergência, em que uma pessoa sequestrada tenta entrar em contato

com a polícia ou alguém querendo informar os bombeiros sobre um incêndio, por

exemplo, qualquer minuto perdido pode ser fatal, isso porque, alguém passando um

trote ou ligando sem necessidade está ocupando uma linha que pode ser essencial

para outra pessoa. Um minuto perdido em um atendimento pode custar até mesmo a

vida de alguém. 

Considerando a pertinência da matéria, esperamos contar com o apoio dos nobres

pares para a sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 439/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 558/2011

Dispõe sobre o registro e a divulgação dos índices de violência contra a mulher no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigatórios o registro e a divulgação dos índices de violência contra

a mulher no Estado.

Art.  2º - O Poder Executivo tornará públicos os seguintes dados sobre violência

contra a mulher: 

I - o número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil;

II - o número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil;

III - o número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público e ao Poder

Judiciário.

§  1º  -  Na  divulgação  dos  dados  a  que  se  refere  este  artigo,  deverão  ser

especificados:

I  -  as ocorrências  decorrentes da Notificação Compulsória de Violência contra a

Mulher ;
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II - a região do Estado em que ocorreu o ato de violência;

III - o tipo de delito;

IV - a raça ou etnia da vítima;

V - a provável causa do ato de violência;

VI - as consequências do ato de violência.

§ 2º - Os dados serão divulgados semestralmente, por meio da internet.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: São indiscutíveis os avanços conquistados pela humanidade nas áreas

da saúde, educação, tecnologia e direitos sociais e políticos, nos últimos anos. No

entanto, a histórica e cultural desigualdade entre homens e mulheres, apesar das

conquistas femininas em vários campos, perdura ainda em pleno séc. XXI. A violência

é ainda a forma encontrada pelos homens para resolver os conflitos resultantes do

sentimento  de  posse e  domínio que nutrem com relação às  mulheres.  Pesquisas

nacionais  e  internacionais  apontam  que  as  mulheres  são  as  maiores  vítimas  da

violência  dentro  da  própria  casa.  Os  dados  são assustadores.  Segundo a Anistia

Internacional,  mais de 1 bilhão de mulheres no mundo - uma a cada três - foram

espancadas  ou forçadas  a  manterem relações sexuais  ou  sofreram outro  tipo  de

abuso,  quase  sempre  cometido  por  amigo  ou  parente.  Pesquisa  realizada  pela

Fundação  Perseu  Abramo  em  2001  apontou  que,  no  Brasil,  quase  2.100.000

mulheres são espancadas por ano, sendo 175 mil por mês, 5.800 por dia, 243 por

hora,  4  por  minuto  e  1  a  cada  15  segundos.  Segundo  a  Sociedade  Mundial  de

Vitimologia - IVW -, ligada ao governo da Holanda e à ONU, o Brasil é o país que

mais sofre com violência doméstica: 23% das mulheres brasileiras estão sujeitas a

este tipo de violência.

Por  tudo  isso,  há  anos  o  movimento  de  mulheres  e  feminista  luta  para  dar

visibilidade a esse drama vivido pelas  brasileiras, que independe de classe,  raça,

etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional e religião. Como resultado

desta luta,  a Constituição Federal  de 1988,  ao dispor  sobre a proteção à família,

estabeleceu, em seu art. 228, § 8º: “O Estado assegurará a assistência à família na
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pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência

no âmbito de suas relações”.

O Brasil  é  também signatário  de  vários  documentos que  delegam ao Estado a

responsabilidade  pela  erradicação,  prevenção  e  punição  da  violência  de  gênero.

Diversas leis foram criadas para coibir a violência doméstica e sexual contra a mulher.

Entre  elas,  podemos  destacar  as  Leis  Federais  nºs  11.106,  de  28/3/2005  -

discriminação de gênero -; 10.886, de 17/6/2004 - tipificação da violência doméstica -,

e 10.778, de 24/11/2003 - notificação compulsória pelos serviços de saúde.

Finalmente, em agosto de 2006, foi sancionada a Lei Federal nº 11.340, de 2006,

conhecida  como  Lei  Maria  da  Penha,  que  é  hoje  um  dos  mais  importantes

instrumentos de enfrentamento e prevenção à violência doméstica e familiar contra as

mulheres. A referida lei tipifica esse tipo de violência como crime e a caracteriza como

violação dos direitos humanos. 

Ela  prevê medidas  inéditas  de  proteção às vítimas,  que vão desde a saída  do

agressor  do  domicílio  e  a  proibição  de  que  se  aproxime  fisicamente  da  mulher

agredida  e  dos  filhos  até  o  direito  de  a  mulher  reaver  seus  bens  e  cancelar

procurações conferidas ao agressor,  além de possibilitar  a prisão em flagrante ou

preventiva do agressor.

No entanto, uma das maiores dificuldades encontradas para o enfrentamento da

violência contra a mulher é a falta de dados sobre o fenômeno. E, certamente, essa

falta  dificulta  também,  a  criação  de  políticas  públicas  para  formação  da  rede  de

atendimento  necessária  para  o  pleno  cumprimento  da  Lei  Maria  da  Penha.  A

finalidade deste projeto é sanar essa lacuna.

Além disso, o acesso a dados confiáveis e periódicos sobre o fenômeno criminal e

sua distribuição geográfica e temporal ajudará, também, na avaliação das políticas

em curso. A divulgação desses dados servirá, ainda, para dar maior visibilidade ao

problema e  facilitará  a  participação  popular,  não  somente  cobrando  do  Estado o

cumprimento  de  suas  obrigações,  mas  também  sugerindo  ações  baseadas  em

informações precisas.

A sociedade patriarcal definiu o papel social do homem como provedor, dominador

e  dono  do  saber  e  o  da  mulher  como submissa  e  incapaz.  O  resultado  é  uma
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sociedade  desigual  onde  impera  a  violência  sexual  e  de  gênero.  O  desafio  da

atualidade - e o objetivo deste projeto - é contribuir para o desenvolvimento de ações

que previnam, punam e erradiquem a violência contra a mulher.

Diante da importância desta iniciativa, contamos com o apoio de nossos nobres

pares para sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 559/2011

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a programas de recuperação de

dependentes químicos no Estado e altera o art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de

1997,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de

Entorpecentes - Funpren - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O crédito tributário, inscrito em dívida ativa até 31 de dezembro de 2010,

poderá ser quitado com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das

multas  e  dos  juros  de  mora,  desde  que  o  sujeito  passivo  apoie  financeiramente

programa de recuperação de dependentes químicos no Estado, nos termos desta lei.

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito em dívida

ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo

sujeito passivo.

§  2º  -  O  desconto  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  incidirá  sobre  o  crédito

tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004, no caso de

aplicação dessa lei.

Art.  2º - Poderão ser beneficiados por esta lei  programa ou serviço de atenção,

tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional e redução de danos sociais

e à saúde de pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias

psicoativas,  realizado  no  âmbito  hospitalar  ou  extra-hospitalar,  por  entidade  ou

organização pública, não governamental ou privada, inclusive por meio de parceria ou

convênio, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação federal e

estadual para o seu funcionamento e cadastramento.
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Art. 3º - Para fazer jus ao desconto de que trata o "caput" do art. 1º desta lei, o

sujeito  passivo,  observados  os prazos,  a  forma e  as condições  estabelecidos  em

regulamento, deverá: 

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do

valor  dispensado ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e  Repressão de

Entorpecentes - Funpren.

§ 1º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do “caput” importa

confissão do débito tributário.

§  2º  -  Os  valores  repassados  ao  Funpren serão destinados  exclusivamente  ao

financiamento  de  programas  específicos  de  tratamento,  recuperação  e  reinserção

social de dependentes químicos de que trata esta lei.

§ 3º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de

que  trata  o  §  2º  poderão,  a  critério  do  órgão  fazendário,  ser  efetuados

parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento

Art.  4º  -  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções

civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do “caput” do art. 1º.

Art. 5º - As entidades representativas das associações de prevenção, tratamento,

reinserção social e ocupacional, redução de danos sociais e à saúde e pesquisa terão

acesso à documentação referente aos programas financiados nos termos desta lei.

Art. 6º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V que segue:

“Art. 2º - São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas ou privadas

que atuem na área de prevenção, recuperação, fiscalização e repressão ao uso de

entorpecentes e que destinem recursos para:

(...)

V - a realização de programas de tratamento, redução de danos sociais e à saúde,

reinserção social e ocupacional de dependentes.”.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa 

Justificação: O uso abusivo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, tem sido uma

preocupação  constante  de  toda  a  sociedade.  O  problema atinge  não  apenas  as

famílias  dos dependentes,  mas também todos nós que sofremos com a violência

gerada pelo tráfico de drogas. A solução dessa questão está intimamente relacionada

à recuperação desse dependente, que, além de trazer benefícios óbvios no âmbito

familiar, permite a redução da demanda por drogas.

O objetivo do projeto ora apresentado é justamente proporcionar recursos para as

instituições responsáveis pelo tratamento de pacientes com esse tipo de transtorno,

ao  conceder  incentivo  fiscal  às  empresas  que  apoiarem  financeiramente  essas

instituições. Salientamos que a nossa iniciativa está em consonância com a política

nacional sobre drogas (arts. 24 e 68 da Lei  Federal nº 11.343, de 23/8/2006, que

institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad - e prescreve

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e

dependentes de drogas), bem como com a estadual (art. 5º, V, do Decreto nº 44.360,

de 24/7/2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas e cria o Sistema Estadual

Antidrogas).

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação  corrente  do  imposto.  Além disso,  como já  aconteceu no passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral

são de difícil recebimento. A alteração do art. 2º da Lei nº 12.642, de 1997, que cria o

Funpren, faz-se necessária para estabelecer como beneficiárias de recursos desse

fundo  as  entidades  que  promovam  programas  de  tratamento  de  dependentes

químicos.  Salientamos  que  essa previsão  constitui  uma das  diretrizes  da  Política

Estadual sobre Drogas.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para a solução

desse grave problema que aflige toda a sociedade.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 218/2011 nos termos do  § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 560/2011

Assegura  aos  estudantes  o  direito  ao  pagamento  de  meia-entrada  em  eventos

culturais, de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  nos

estabelecimentos  públicos  e  privados  de  ensino  fundamental,  médio  e  superior

devidamente autorizados a funcionar pelo poder público no Estado de Minas Gerais o

abatimento de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor  efetivamente cobrado por

ingressos em eventos culturais, de lazer e esportivos, nos termos desta lei.

§ 1º - Consideram-se eventos culturais, desportivos e de lazer, para os efeitos desta

lei,  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  exibições  cinematográficas,  jogos

desportivos e atividades similares nas áreas de cultura, esporte e lazer.

§ 2º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo corresponderá à metade do

valor do ingresso, ainda que oferecido a título promocional ou com desconto eventual.

§ 3º - Em conformidade com o art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estão compreendidos no

nível superior de ensino os cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão,

bem como os cursos sequenciais por campo de saber.

Art. 2º - Para usufruir do desconto assegurado por esta lei, o beneficiário deverá

comprovar sua condição de estudante por meio da apresentação de documento de

identificação estudantil,  expedido por estabelecimento de ensino onde se encontre

matriculado ou por entidade representativa de estudantes regularmente constituída.

§ 1º  -  O documento de  identificação estudantil  terá validade de um ano e será

confeccionado conforme modelo-padrão, nos termos do regulamento, devendo conter

obrigatoriamente:

I - identificação do estabelecimento de ensino ou da entidade emissora;

II - foto atualizada do aluno;

III - nome completo do aluno;
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IV - curso, ano ou série em que está matriculado o aluno;

V - data de validade do documento.

§  2º  -  O  documento  de  identificação  estudantil  será  autenticado  pelo

estabelecimento de ensino no qual o estudante esteja matriculado.

§ 3º - No exercício do controle da venda de ingressos com desconto ao estudante,

é facultado às casas promotoras de eventos exigir do beneficiário a apresentação de

documento que comprove a matrícula nos estabelecimentos de ensino previstos no

art. 1º.

Art. 3º - A infringência das disposições desta lei, por parte dos estabelecimentos e

produtores dos eventos de que trata o art.1º, dos estabelecimentos de ensino e das

entidades estudantis emitentes de documento de identificação estudantil, sujeita os

responsáveis à aplicação de multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais).

§ 1º  -  No caso de o infrator  ser  servidor  lotado em estabelecimento público de

ensino, aplicam-se as penalidades previstas na Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, que

dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais.

§ 2º - A multa prevista no “caput” deste artigo será cobrada com acréscimo de 50%

(cinquenta  por  cento)  na  primeira  reincidência  e  de  100%  (cem  por  cento)  nas

subsequentes.

§ 3º - A renda proveniente da arrecadação das multas previstas no “caput” deste

artigo será destinada ao Fundo Estadual de Cultura, instituído pela Lei nº 15.975, de

12 de janeiro de 2006.

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

Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei ora apresentado institui a cobrança de meia-entrada

em estabelecimentos culturais,  de  lazer  e  esportivos  no Estado de Minas  Gerais.

Milhões  de  jovens  se  beneficiam  da  meia-entrada  todos  os  dias,  frequentando

“shows”, peças de teatro, jogos de futebol e outros eventos culturais e pagando a

metade do preço.
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A essência deste projeto é a ideia de que a formação do cidadão não se dá apenas

no banco das escolas, pois é preciso dar acesso a atividades culturais capazes de

ampliar a sensibilidade, o conhecimento e a forma de ver o mundo. É preciso dar

oportunidade para o jovem ver de perto seu país e outro lugares do mundo, conhecer

culturas, comportamentos e povos diferentes e crescer respeitando diferenças.

A meia-entrada é a forma de garantir a complementação da formação acadêmica

dos jovens estudantes,  através do acesso diferenciado à cultura, ao esporte e ao

lazer. Com ela, o estudante amplia seus conhecimentos e sua formação cultural. A

meia-entrada interage com o ensino formal, garantindo maior qualidade na formação

educacional dos estudantes brasileiros.

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão nacionalmente discutida,

devido a sua importância e ao impacto na vida social dos jovens e dos estudantes, é

que pleiteamos o apoio e a aprovação de todos os Deputados desta Casa Legislativa

a esta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 561/2011

Dispõe  sobre  reserva  de  espaço  para  divulgação  de  mensagens  de  interesse

público em veículos de transporte coletivo intermunicipal e em boletos e extratos de

concessionárias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal

e dos demais serviços públicos conterão cláusula que torna obrigatória a reserva de

espaço, no interior dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nos boletos e

extratos das concessionárias de serviços públicos, para a afixação de cartazes e a

divulgação de fotos e contatos relativos a pessoas desaparecidas e para a divulgação

de mensagens de interesse público.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o “caput” serão afixados no interior

dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso ao público

nas repartições administrativas das concessionárias, e a divulgação de fotos e formas
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de contato e de mensagens de interesse público dar-se-á por meio de impressão em

boletos, extratos de contas e avisos enviados aos consumidores.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: O número de pessoas desaparecidas, sejam crianças, adultos, idosos

ou  pessoas  portadoras  de  deficiências  mentais  e  doenças  degenerativas  é  muito

grande e causa muita apreensão aos familiares. Portanto, todo meio de divulgação

que atinja o território do Estado facilitará a divulgação e a forma de contato. 

Assim,  além  dos  veículos  de  transporte  coletivos  intermunicipais,  as  empresas

prestadoras de serviços públicos e as concessionárias contribuirão para a veiculação

e divulgação dos avisos, cumprindo função social de importância relevante.

Esta proposta soma-se às demais iniciativas existentes para aumentar a divulgação

de fotos, telefones de contato e endereços para ajudar as milhares de pessoas que

sofrem o drama de ter familiares desaparecidos.

Pelo exposto, apresentamos este projeto, na certeza de contar com o apoio dos

nobres pares para a sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 242/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 562/2011

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui a Política Estadual do

Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  4º da Lei  nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, fica acrescido do

seguinte inciso VIII:

“Art. 4º - (...)

VIII - incentivar a criação de salas de leitura nas escolas da rede pública e privada

de ensino.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Especialistas  em  educação  escrevem  e  dão  entrevistas  na  mídia

afirmando que  a escola  é  desconectada da realidade e  que essa seria  uma das

razões  do  grande  desinteresse  dos  alunos  pelos  assuntos  tratados  nos  bancos

escolares. Por isso, a atualização dos conhecimentos se faz necessária e somente

pode ser feita sob determinadas condições: com a aquisição de bons equipamentos,

livros, jornais e revistas e com a criação da possibilidade de navegação pela rede

virtual de conhecimento. A escola contemporânea precisa receber especial atenção

do poder público para se tornar qualificada.

É impensável uma escola moderna que não seja provida,  entre outros recursos

didáticos, de salas de leitura e de informática. Livros, revistas, jornais e materiais de

pesquisa e informações disponíveis na internet são essenciais à sobrevivência no

mundo atual.

Para a boa formação do cidadão contemporâneo, é crucial o hábito de leitura e a

compreensão dos textos  que favoreçam o entendimento  de  mundo,  bem como o

domínio da moderna tecnologia de comunicação, principalmente do funcionamento de

computadores e da internet.

Os  Orçamentos  Federal  e  Estadual,  no  que  diz  respeito  à  manutenção  e

desenvolvimento do ensino, preveem gastos dessa natureza. A criação das salas de

leitura,  além de beneficiar  de forma direta os  alunos,  dará aos professores - cuja

formação  contínua  se  impõe  como  uma  necessidade  -  e  à  comunidade  a

oportunidade  de  se  apropriarem  desses  recursos  e  benefícios  e  deles  fazer  uso

qualitativo.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto

de lei em apreço.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Elismar

Prado e Almir Paraca. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 186/2011 nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 563/2011

Estabelece  normas  para  a  realização  de  concurso  público  para  investidura  em
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cargo ou emprego público de órgão ou entidade da administração direta ou indireta

do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999, que estabelece norma

para concurso público promovido pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O concurso público de provas ou de provas e títulos para investidura em

cargo ou emprego público de órgão ou entidade da administração direta ou indireta

do Estado será realizado conforme o disposto nesta lei.

Art.  2º - O processo seletivo será promovido diretamente pelos órgãos ou pelas

entidades da administração direta ou indireta do Estado ou mediante a contratação de

terceiros, precedida de licitação.

Art.  3º  -  O  concurso  público  reger-se-á  pelo  respectivo  edital,  observados  os

princípios  constitucionais  aplicáveis  à  administração  pública,  principalmente  o  da

publicidade, o do contraditório e o da ampla defesa.

Art. 4º - É vedada a realização de concurso público para investidura em cargo ou

emprego público sem a existência de vaga. 

Art. 5º - O prazo de validade do concurso público é de até dois anos, prorrogável

uma vez, por igual período.

Art. 6º - O candidato aprovado em concurso público realizado por órgão ou entidade

da administração direta ou indireta do Estado tem assegurado o direito à nomeação,

respeitado o número de vagas previsto no edital e o prazo de validade do concurso.

Art. 7º - É vedada a contratação de pessoal para cargo ou emprego de órgão ou

entidade da administração direta ou indireta do Estado, ressalvado o disposto no art.

37, IX, da Constituição da República.

CAPÍTULO II

DO EDITAL

Art. 8º - O edital é o instrumento convocatório que contém as normas específicas do

concurso público, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, que possibilite a

perfeita compreensão de seu conteúdo pelo candidato.

Art. 9º - A cada concurso público corresponderá um edital.
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Art. 10 - O edital conterá, sob pena de nulidade:

I - número de ordem, em série anual;

II - nome do órgão ou da entidade responsável pelo concurso público;

III - objeto e finalidade do concurso público;

IV - identificação e atribuições do cargo ou emprego público;

V - nível de escolaridade exigido;

VI  -  número  de  vagas,  inclusive  das  destinadas  a  portadores  de  deficiência,

observada a legislação pertinente;

VII - datas de abertura e encerramento das inscrições;

VIII - etapas do processo seletivo, número de questões por prova e a respectiva

pontuação, número de questões que, se anuladas, torna obrigatória a repetição de

uma mesma etapa;

IX - conteúdo programático;

X - critérios de classificação;

XI - informação sobre direito de petição e procedimentos sobre recurso;

XII - nome do Município onde serão realizadas as provas e o local de entrega dos

comprovantes de títulos;

XIII - informação sobre a isenção da taxa de inscrição e a documentação exigida

para esse fim;

XIV - prazo de validade do concurso público.

Parágrafo único - O edital conterá outras especificidades, de acordo com a natureza

do cargo a ser provido ou se houver lei específica versando sobre a matéria.

Art. 11 - Depois de publicado o edital, o concurso público só poderá ser cancelado

mediante fundamentação objetiva, expressa e razoável, amplamente divulgada.

Parágrafo único - O cancelamento de que trata o “caput” deste artigo implicará a

devolução da taxa de inscrição do concurso público.

Art.  12  -  O  edital  do  concurso  público  que  prevê  provas  práticas  indicará  os

instrumentos, os aparelhos ou as técnicas a serem utilizados, com especificação, se

for o caso, da marca, do modelo e do tipo, além de outras indicações necessárias à

perfeita identificação, sob pena de nulidade das provas práticas.
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CAPÍTULO III

DA PUBLICIDADE

Art.  13 - A divulgação do concurso público será feita por meio da publicação do

edital.

Art.  14  -  Serão  publicados  no  órgão  oficial  de  imprensa  do  Estado  e  na  rede

internacional de computadores:

I - o edital em seu inteiro teor;

II - a relação dos candidatos aprovados, em cada etapa, com as respectivas notas;

III - a relação dos candidatos aprovados em ordem de classificação final, com as

respetivas notas;

IV - as decisões sobre os recursos interpostos;

V - a homologação do concurso.

Parágrafo único - Nos jornais de grande circulação no Estado, poderá ser publicado

extrato do edital, a critério do órgão ou da entidade da administração direta ou indireta

do Estado responsável pelo concurso público.

Art. 15 - O edital será publicado no mínimo noventa dias antes da data prevista para

a realização da primeira prova.

Art. 16 - A alteração de qualquer dispositivo do edital deverá ser fundamentada de

forma expressa e objetiva e será divulgada no órgão oficial de imprensa do Estado e

na rede internacional de computadores.

Parágrafo  único  -  É  vedada  qualquer  alteração  do  edital  nos  trinta  dias  que

antecederem a primeira prova.

CAPÍTULO IV

DA INSCRIÇÃO

Art. 17 - A inscrição em concurso público efetivar-se-á mediante a apresentação da

documentação exigida no edital.

Art. 18 - Será respeitado o prazo mínimo de trinta dias entre a data de publicação

do edital e a data de abertura das inscrições.

Art. 19 - O prazo mínimo para a realização das inscrições em concurso público será

de sete dias úteis contados da data de abertura das inscrições.

Art. 20 - É vedada a inscrição condicional em concurso público.
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Art.  21 -  Na fixação do valor da taxa de inscrição, levar-se- á em conta o nível

remuneratório do cargo em disputa, a escolaridade exigida e o número de fases e

provas do processo seletivo.

Parágrafo único -  O órgão ou a entidade da administração direta ou indireta do

Estado responsável pelo concurso público divulgará, no órgão oficial de imprensa do

Estado  e  por  meio  eletrônico  de  acesso  público,  até  o  vigésimo  dia  do  mês

subsequente  ao  encerramento  do  concurso  público,  demonstrativo  do  que  foi

arrecadado com a taxa de inscrição, bem como de sua destinação.

Art.  22  -  O  candidato  comprovadamente  desempregado,  nos  termos  da  Lei  nº

13.392, de 7 de dezembro de 1999, fica isento do pagamento da taxa de inscrição.

Art. 23 - Qualquer falsidade ou inexatidão de dados, apuradas a qualquer tempo,

acarretarão a anulação da inscrição do candidato bem como de todos os atos dela

decorrentes, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 24 - Para se inscrever em concurso público, o candidato deverá satisfazer as

seguintes condições, além de outras que o edital estabelecer:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro, na forma da lei;

II - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

III - ter, no mínimo, dezoito anos completos na data de investidura.

CAPÍTULO V

DA SELEÇÃO

Art. 25 - A seleção dos candidatos inscritos em concurso público será realizada por

meio de provas ou de provas e títulos.

Art.  26 - O interstício mínimo entre a data de encerramento das inscrições e as

provas será de sessenta dias.

Art. 27 - As provas realizar-se-ão, preferencialmente, nos domingos ou nos feriados

estaduais ou nacionais, vedada sua realização aos sábados.

Art. 28 - Se o edital não indicar o calendário das provas, a convocação para cada

etapa  dar-se-á  por  novo  edital,  publicado,  no  mínimo,  vinte  dias  antes  de  sua

realização.

Art. 29 - O edital conferirá às provas caráter eliminatório, classificatório ou ambos.

Art. 30 - Na realização de processo seletivo de provas e títulos, o edital indicará
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expressamente os títulos e a respectiva pontuação, vedada a indicação de títulos que

não guardem relação com as atribuições do cargo disputado.

§ 1º - A prova de títulos terá caráter exclusivamente classificatório.

§ 2º - A não apresentação de títulos pelo candidato não é causa impeditiva de sua

participação nas demais fases do processo seletivo.

§ 3º - O número de pontos atribuídos aos títulos corresponderá a, no máximo, 10%

(dez por cento) do total geral dos pontos computáveis do concurso.

§ 4º - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter  pontuação

superior aos equivalentes obtidos em instituições nacionais.

§ 5º - Nos concursos destinados ao preenchimento de cargo ou emprego público de

nível fundamental ou médio, não é permitida a exigência de títulos.

Art. 31 - As provas discursivas serão avaliadas por uma banca formada, no mínimo,

por:

I - um componente para exame dos aspectos linguísticos, gramaticais e estilísticos;

II - dois especialistas na área temática.

Art. 32 - É obrigatória, na realização de provas práticas, a adoção dos instrumentos,

dos processos, dos equipamentos, das técnicas e dos materiais usualmente utilizados

para a ação cuja realização se pretende aferir.

Art. 33 - Estão impedidos de atuar diretamente na elaboração, na aplicação e na

correção das provas em que haja identificação do candidato o cônjuge e os parentes

consanguíneos ou afins até o segundo grau, inclusive os por adoção.

CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS

Art. 34 - O edital do concurso público é passível de recurso no prazo de cinco dias

contados da data de sua publicação. 

Art.  35  -  Todas  as  provas  do  processo  seletivo  são  passíveis  de  recurso

administrativo.

Art. 36 - O gabarito das provas objetivas e as correções das provas discursivas ou

de habilitação estarão disponíveis para os candidatos, no prazo para a elaboração de

recursos, na entidade responsável pela elaboração do processo seletivo.

Art.  37  -  A decisão dos recursos  será fundamentada,  admitida  a elaboração de
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parecer único para uma mesma questão ou item, desde que tratadas todas as teses

apresentadas, com cópia para o candidato que a requerer.

Art. 38 - A alteração do gabarito ou a anulação de questões terão efeito extensivo a

todos os candidatos, independentemente da apresentação de recurso.

CAPÍTULO VII

DA NOMEAÇÃO

Art.  39  -  A  nomeação  de  candidato  obedecerá  estritamente  à  ordem  de

classificação.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 40 - O interstício mínimo entre a data de encerramento do concurso público e

sua homologação será de trinta dias úteis.

Art. 41 - Fica revogada a Lei n° 13.167, de 20 de j aneiro de 1999.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação:  O  projeto  de  lei,  como exposto,  fixa  normas  para  a  realização de

concursos  públicos  destinados  a  provimento  de  cargos  ou  empregos  nas

administrações direta e indireta do Estado.

Na forma como foi redigida, a proposta dispõe, de forma abrangente, sobre os atos

de publicidade do concurso, as inscrições, os programas, as provas, os recursos, as

penalidades, a nomeação, enfim, sobre todos os procedimentos que fazem parte do

edital de um concurso. A realização de concurso público é norma de observância

obrigatória  por  todas  as  entidades  estatais,  sejam  autárquicas,  fundacionais  ou

empresas públicas e sociedades de economia mista, na organização de seus quadros

de pessoal e dos respectivos regimes jurídicos.

Ressalte-se  que cada Poder  é  livre  para  organizar  o seu respectivo  quadro  de

pessoal,  bem como para prescrever exigências para a investidura de seus cargos

públicos. Por meio do edital, cada Poder leva ao conhecimento público a abertura de

concurso e fixa as condições de sua realização. Contudo, é admissível a edição de

normas  disciplinadoras  de  concurso  público  que  não  invadam  a  autonomia  e  a
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independência dos Poderes. Assim, a fixação de regras gerais para a realização de

concurso público no âmbito das administrações direta e indireta do Estado tem fulcro

nos princípios da legalidade e da igualdade.

Por  tudo  isso,  fazemos  apelo  aos  nossos  ilustres  pares  pela  aprovação  deste

projeto, razão pela qual conto com o apoio dos nobres Deputados.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 333/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 564/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 704/2007)

Dispõe sobre a Educação Especial no Sistema Estadual de Ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O  Estado  prestará,  por  meio  do  sistema  es tadual  de  educação,

atendimento  educacional  especializado gratuito  aos educandos  com necessidades

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, educação especial é a modalidade de atendimento

escolar oferecida aos alunos com necessidades educacionais especiais.

§ 2º - A verificação da existência de necessidades educacionais especiais será feita

em cada caso, conforme disposto no regulamento, admitindo-se sua multiplicidade e

diferenciação, bem como sua origem por vários fatores e causas, especialmente com

referência aos educandos que apresentem:

I - necessidade de adaptações e apoios específicos no processo de aprendizagem;

II - restrição de ordem neuropsíquica na orientação, na independência física ou na

mobilidade ou sofrimento mental, nos termos da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de

2000;

III - condutas típicas, observada a legislação específica e o regulamento;

IV - talentos diferenciados;

V - altas habilidades intelectuais.

Art. 2º - Na prestação da educação especial referida no art. 1º, assegurar-se-á ao

aluno o direito à educação por meio do acesso à escola, com o objetivo de se lhe

desenvolverem as competências, atitudes e habilidades necessárias ao exercício da
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cidadania e à iniciação ao trabalho. 

Art. 3º - A educação especial prestada pela rede regular será realizada por meio da

inserção do educando em classes comuns de ensino regular.

§ 1º - Na hipótese de que trata este artigo, a escola disporá de serviços de apoio

especializado, com a finalidade de atendimento ao educando.

§ 2º - Na impossibilidade da ocorrência do disposto no “caput” deste artigo, aplicar-

se-á o previsto no art. 4º.

Art.  4º - O Estado disporá de classes, escolas ou centros especializados para o

atendimento dos casos em que as condições específicas dos alunos impossibilitarem

sua integração nas classes comuns do ensino regular.

Art.  5º  -  O Estado assegurará aos educandos com necessidades especiais pelo

menos o seguinte:

I  -  currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,

para atender às suas necessidades;

II  -  processos,  técnicas  e  instrumentos  de  avaliação  que  respeitem  suas

habilidades, competências e aptidões;

III - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas necessidades especiais,

e  aceleração  para  concluir  em  menor  tempo  o  programa  escolar  para  os

superdotados;

IV - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para

atendimento  especializado,  bem  como professores  do  ensino  regular  capacitados

para a integração desses educandos nas classes comuns;

V - serviços de apoio especializado de natureza multiprofissional para orientação e

acompanhamento das unidades escolares;

VI - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,

intelectual ou psicomotora;

VII  -  acesso  igualitário  aos  benefícios  dos  programas  sociais  suplementares
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disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art.  6º  -  O  poder  público  estabelecerá  critérios  para  a  caracterização  das

instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em

educação especial, para fins de apoios técnico e financeiro.

Art. 7º - O regulamento disporá sobre o seguinte:

I - certificação dos educandos com necessidades especiais;

II  -  formação dos educadores e demais profissionais com atuação na educação

especial;

III - organização da rede física das escolas com educação especial; 

IV - inclusão de temas específicos relacionados com educação especial no projeto

político-pedagógico da escola.

Art. 8º - A duração das etapas da educação especial obedecerá às necessidades do

educando, não se vinculando ao tempo escolar previsto para o ensino regular.

§ 1º - O atendimento ao educando por serviço de assistência social não exclui seu

direito à educação especial.

§ 2º -  É vedado o estabelecimento de idade mínima ou máxima, bem como de

tempo máximo de atendimento aos educandos com necessidades especiais.

Art. 9º - Na realização do atendimento especial a que se refere esta lei, o poder

público  articulará  o  sistema  estadual  de  ensino  ao  sistema  único  de  assistência

social.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa - Liza Prado.

Justificação: O projeto de lei  apresentado tem por objetivo regular, no âmbito do

Estado, a prestação, pelo sistema educacional  público,  da educação especial  aos

educandos  que  dela  precisarem.  Trata-se  de  assegurar  a  universalização  desse

serviço,  que  é  considerado  indispensável  para  o  pleno  desenvolvimento  de  seus

destinatários.  É,  ademais,  um reconhecimento  de que o aluno com necessidades

especiais é, tanto quanto qualquer outro, sujeito de direito, sendo-lhe devida a oferta

de ensino público e gratuito de qualidade, independentemente de sua idade ou do

tempo que necessite para se desenvolver.
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A proposta  pretende,  pois,  que os educando abrangidos  pela  proposição  sejam

integrados,  sempre  que  possível,  no  ensino  regular,  e,  excepcionalmente,  sejam

atendidos por entidades especializadas. Impõe-se, para isso, que a rede física das

escolas,  o  material  didático  e  paradidático  e  a  formação  dos  professores  seja

condizente  com  os  objetivos  aqui  esposados.  Além  disso,  a  proposta  contém

dispositivo  que induz uma atitude cooperativa  entre as  instituições incumbidas de

prestar  o  serviço  de  educação  especial  e  aquelas  destinadas  à  prestação  de

assistência  social,  entendendo-se  que  se  trata  de  atribuições  diferentes,  porém

complementares, sendo ambas devidas aos alunos em questão.

Especialmente, a proposição extingue um dos maiores problemas que hoje aflige o

aluno  da  educação especial,  qual  seja  a  idade máxima,  que  o  retira  do  sistema,

muitas vezes de forma precoce, e, associada à carência de atendimento supletivo na

rede assistencial, marginaliza efetivamente.

Por  todas essas razões,  contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 154/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 565/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.400/2008)

Dispõe sobre o campeonato estadual regionalizado, modalidade e prática esportiva

para o idoso e para a pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído no Estado o campeonato estadual regionalizado, do idoso e

da pessoa com deficiência, a ser realizado anualmente.

§ 1º - Considera-se idoso, para o disposto no caput do art. 1º, pessoas de ambos os

sexos com idade igual ou superior a sessenta anos.

§ 2º - A organização do evento, as regiões onde ocorrerão as disputas, bem como

as modalidades esportivas a serem praticadas serão previamente determinadas pelo

órgão competente do Poder Executivo.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  poderá  firmar  convênios  com  entidades  públicas  e
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privadas, ligadas aos segmentos, com o objetivo de desenvolver e implementar ações

inclusivas para a consecução desta lei.

Art.  3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias a serem inseridas no orçamento geral do Estado

neste exercício.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: O projeto que ora apresento tem por objetivo proporcionar ao idoso e à

pessoa  com  deficiência  a  possibilidade  de  praticar  esportes,  na  modalidade  que

melhor se adapte, levando-se em conta sua condição de saúde física e mental. A

intenção primeira é a de prevenir doenças, fazendo com que idosos e pessoas com

deficiência movimentem o corpo e a mente, elementos fundamentais para uma boa

saúde.  A disputa  deve  funcionar  apenas  como estímulo  a  esta  prática,  porque o

importante mesmo é participar, integrar, interagir, evitando-se assim a ociosidade e a

sensação de depressão, solidão, rejeição etc.

Acho importante e necessário que se regionalizem estas disputas, para se evitarem

longos deslocamentos para estes segmentos, que por si só já encontram dificuldades

naturais  na  locomoção  e,  também,  para  se  evitarem  despesas  desnecessárias,

facilitando a participação de um maior número possível de pessoas. Entendo que o

órgão  competente  do  Poder  Executivo  disporá  de  tempo  suficiente  para  adaptar

ginásios  e  campos  de  futebol  e  outras  praças  de  esporte  para  atender  a  estes

segmentos.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 566/2011

Dispõe sobre a notificação aos proprietários de veículos automotores apreendidos e

recolhidos ao pátio do Detran-MG e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  Os veículos  automotores apreendidos pelo  poder  público  estadual,  por
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infração ao Código Brasileiro de Trânsito, e os recuperados em virtude de furto ou

roubo,  retidos  em  depósitos  sob  a  custódia  do  Detran-MG,  terão  o  local  de

armazenagem informado por notificação ao proprietário do veículo e na página oficial

do Detran-MG na internet.

§ 1º - A notificação do local de estadia será remetida ao proprietário do veículo no

prazo máximo de quarenta e oito horas e em até duas horas pela internet a contar da

entrada do veículo no pátio do Detran. 

Art.  2º  -  A  notificação  a  que  se  refere  o  art.  1º  deverá  conter  as  seguintes

informações,  que também estarão disponíveis  na  página  oficial  do  Detran-MG na

internet: 

I - para qual depósito o veículo foi removido; 

II - preço da diária;

III - preço a ser pago pela remoção do veículo;

IV - lista de documentos necessários para liberação do veículo.

§ 1º  -  É válida a notificação enviada à pessoa cadastrada no Detran-MG como

proprietária  do  veículo,  embora  já  tenha  havido  transferência  de  propriedade  do

veículo para terceiros ainda não informada ao Detran-MG para atualização de seus

registros. 

§ 2º - Os incisos II e III deste artigo não se aplicam em caso de veículo recuperado

em virtude de furto ou roubo.

Art.  3° -  Ultrapassado  o  prazo  previsto  no  artigo  a nterior,  não  será  exigida  do

proprietário nenhuma contraprestação para a retirada do veículo, seja a que título for,

relativa ao período de permanência do veículo, até que seja enviada a notificação ao

proprietário. 

Parágrafo  único  -  Para  a  liberação  do  veículo,  serão  exigidos,  em  qualquer

hipótese, a regularização documental do veículo, o pagamento de impostos, o seguro

obrigatório e a taxa de licenciamento, se estiverem vencidos. 

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011. 

Doutor Viana

Justificação: Este projeto tramitou na legislatura anterior sob o nº 547/2007 e se
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encontra  modificado  pelas  emendas  sugeridas  segue  justificação  apresentada  na

época pelo autor: 

“É bastante comum o cidadão ter o seu veículo guinchado e levado para o pátio do

Detran-MG à sua revelia, sem a ciência do local para onde foi ele destinado. 

Infelizmente, não raro tem sido o desespero de alguns proprietários de veículos,

que,  após  procurarem  durante  algum  tempo  por  seus  carros,  os  encontram

completamente sucateados nos pátios do Detran-MG.

Este  projeto  visa  a  coibir  e  evitar  situações  como  estas,  possibilitando  que  os

proprietários recuperem o mais rápido possível seus veículos automotores. O projeto

exige, para a liberação do veículo, sua regularidade fiscal e documental, evitando que

os veículos irregulares continuem em circulação.

Este  projeto,  por  tratar  de  assunto  relacionado  tipicamente  com  problema  de

trânsito,  poderia  esbarrar  hipoteticamente  no  contido  no  art.  22,  inciso  XI,  da

Constituição Federal,  à que se compete o referido assunto. No tocante ao mérito,

procuramos nos agasalhar nos ditames do parágrafo único do art. 22 da Constituição

Federal.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 524/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 567/2011

Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso a estádios,

ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de Minas Gerais,  em todas as

competições esportivas que se realizarem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso

a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de Minas Gerais, ou

por ele administrados, em todas as competições esportivas que se realizarem.

Art. 2º - As administrações dos estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos

promoverão  o  credenciamento  e  a  expedição  de  passes  especiais  para  os

interessados que as procurarem com antecedência de vinte e quatro horas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: Este projeto tramitou na legislatura anterior  como Projeto de Lei  nº

3.658/2009  e  já  se  encontra  com  algumas  modificações  sugeridas.  A seguir,  a

justificação apresentada pelo autor:

“A inserção  social  dos  portadores  de  deficiência  vem  sendo  promovida  pelos

diversos níveis de governo, como demonstra a promulgação da Lei  nº  10.098, de

19/12/2000,  conhecida  como  Lei  de  Acessibilidade.  A  sociedade  brasileira

reconheceu, por meio dessas e de outras ações, que os portadores de deficiência

têm muito a contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Como  exemplo  desse  reconhecimento  em  Minas  Gerais  lembramos  que  a

Administração  dos  Estádios  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -  equipou  o  Estádio

Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, com espaço destinado aos portadores de

deficiência, proporcionando-lhes condições dignas de assistir aos jogos de futebol e

aos  espetáculos  artísticos  ali  promovidos.  Essa  medida  contribuiu  de  forma

significativa para que os portadores de deficiência tenham acesso ao lazer como os

outros cidadãos. É dentro dessa perspectiva que apresentamos esta proposição.

Importa destacar, ainda, que o esporte é uma das melhores formas de integração

social, promovendo a disciplina, o respeito às regras e o convívio harmônico entre

pessoas  dos  mais  diversos  estratos  sociais.  Consideramos  que  a  presença  dos

portadores de deficiência em eventos esportivos deve ser incentivada, pois permite o

acesso ao lazer, ao entretenimento e à maior integração social.

Esta proposição tem justamente  o objetivo de criar  mecanismos que facilitem o

acesso desse segmento social, que já enfrenta tantas dificuldades em seu cotidiano,

aos eventos esportivos, tornando-se mais um fator de integração desses cidadãos.

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público.”

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 346/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 568/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tocos do Moji  o imóvel que
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especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Tocos do Moji

imóvel  constituído de  terreno urbano edificado,  com área de 2.349,00m² (dois mil

trezentos e quarenta e nove metros quadrados), registrado sob o nº 9.984-A, a fls.

220 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da Borda da Mata.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento de escola municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Agostinho Patrus Filho

Justificação: Desde meados da década de 1970, funciona no imóvel objeto deste

projeto de lei  a Escola Municipal Ambrosina Maria de Jesus.  Construída ainda no

Município de Borda da Mata, veio incorporar-se ao Município de Tocos do Moji por

ocasião de sua emancipação, em 1996.

Decorridos mais de 15 anos, os problemas decorrentes da falta de documentação

começam  a  aparecer.  O  Município  de  Tocos  do  Moji  foi  instado  a  comprovar  a

propriedade do imóvel junto à Secretaria de Estado de Educação, a fim de receber

verba já  autorizada e  destinada à realização de obra de  cobertura da  quadra de

esportes da Escola. Portanto, nada mais justo que o poder público municipal assumir

a  titularidade  do  imóvel  para  que  possa  exercer  plenamente  os  encargos  de

manutenção e funcionamento.

Por se tratar de projeto de lei que obedece aos princípios constitucionais que regem

a administração pública, além de legalizar uma situação de fato que perdura há mais

de 30 anos, espera o signatário obter sua aprovação.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 569/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.091/2010)

Institui o Dia do Profissional da Segurança Pública no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica instituído o dia 24 de junho como o Dia do Profissional da Segurança

Pública.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: O projeto de lei que apresento tem a finalidade de instituir o Dia do

Profissional  da  Segurança  Pública,  expressando  respeito  e  reconhecimento  pelo

trabalho exercido por milhares de servidores, que atuam com dedicação e eficiência

em prol da segurança pública.

Policiais  e  bombeiros  militares,  policiais  civis,  agentes  penitenciários  e

socioeducativos, com objetivo comum, de garantir a ordem e a tranquilidade pública,

desempenham papel fundamental em nossa sociedade.

É  pela  bravura  e  coragem,  na  proteção  diária  de  milhares  de  cidadãos,  e  na

promoção da paz social, que os profissionais da segurança pública merecem nossa

especial homenagem.

O dia 24 de Junho foi escolhido em tributo ao prezado Cabo Valério dos Santos de

Oliveira, que, em favor dos ideais da classe e em reivindicação devida à desigualdade

de tratamento dada aos praças e oficiais à época do movimento grevista de 1997, se

propôs  a  lutar.  E  hoje,  cerca  de  13  anos  após  seu  falecimento,  são  claras  as

conquistas e as vitórias adquiridas após o seu sacrifício.

Este dia representa sinceras homenagens à atuação do Cabo Valério dos Santos

de Oliveira e aos milhares de servidores da segurança pública estadual, policiais e

bombeiros  militares,  policiais  civis,  agentes  penitenciários  e  socioeducativos,  por

todos os atos diários em beneficio da coletividade.

Assim sendo, compreendendo ser justa e motivada esta causa, solicito aos nobres

Deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
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Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 247/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 570/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.520/2007)

Dispõe sobre a cobrança de estacionamento por shopping centers e hipermercados

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  dispensados  de  pagamento  das  taxas  referentes  ao  uso  de

estacionamento  cobradas  por  shoppings  centers  e  hiper  mercados  instalados  no

Estado de Minas Gerais  os  clientes  que comprovarem despesa correspondente  a

pelo menos 10 (dez) vezes o valor da referida taxa.

§  1º  -  A gratuidade  a  que  se  refere  o  “caput”  só  será  efetivada  mediante  a

apresentação  de  notas  fiscais  que  comprovem  a  despesa  efetuada  no

estabelecimento.

§ 2º - As notas fiscais deverão necessariamente datar do dia no qual o cliente faz o

pleito à gratuidade.

Art.  2º  -  O  período  de  permanência  do  veículo  no  estacionamento  dos

estabelecimentos de que trata esta lei, por até trinta minutos, deve ser gratuito.

Art.  3º - O benefício previsto nesta lei  só poderá ser percebido pelo cliente que

permanecer por, no máximo, 6 (seis) horas no interior do shopping center ou hiper

mercado. 

§ 1º - O tempo de permanência do cliente no interior do estabelecimento deverá ser

comprovado por meio da emissão de documento de identificação do veículo quando

de sua entrada no estacionamento daquele estabelecimento.

§ 2º - Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto para a concessão da gratutidade,

passa a vigorar a tabela de preços para o estacionamento utilizada normalmente pelo

estabelecimento.

Art.  4º  -  Ficam  os  shopping  centers  e  hiper  mercados  obrigados  a  divulgar  o

conteúdo desta lei por meio da colocação de cartazes em suas dependências. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.
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Sargento Rodrigues

Justificação:  O  projeto  visa,  primeiramente,  fazer  com  que  a  população  seja

beneficiada com a supressão de mais essa cobrança indevida. No caso específico da

cobrança de estacionamento nos shopping centers e hiper mercados, a população é

particularmente  prejudicada,  uma  vez  que  já  consumiu  valores  significativos  nos

estabelecimentos  citados.  Além  disso,  acreditamos  que  as  vendas  nos  referidos

estabelecimentos seriam impulsionadas, se houvesse a possibilidade de gratuidade

em relação ao uso do estacionamento àqueles que os freqüentam. Se tudo isso não

for suficiente para justificar  a iniciativa prevista neste projeto,  devemos considerar

que, sendo ele aprovado, certamente trará um incremento à arrecadação de ICMS

por parte do Estado, uma vez que o benefício da gratuidade só será concedido por

meio da apresentação de notas fiscais.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 120/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 571/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.803/2008)

Dispõe  sobre  a  anotação  da  expressão  “Veículo  Recuperado”  no  campo  de

observações  do  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo  Automotor  -

CRLV - de veículo sinistrado com perda total no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito do

Estado de Minas Gerais - Detran-MG -, anotará a expressão “Veículo Recuperado” no

campo  de  observações  do  Certificado  de  Registro  e  Licenciamento  de  Veículo

Automotor - CRLV - de veículo que, embora tenha sofrido sinistro com perda total,

tenha passado por processo de recuperação para retorno à circulação.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O presente  projeto  de  lei  tem  como objetivo  compelir  o  Estado a,

através do Detran-MG, fazer  constar  nos Certificados de Registro dos automóveis

sinistrados com perda total a inscrição "Veículo Recuperado".

Vale lembrar, a esse respeito, que o art. 5º, XIV, da Constituição Federal e o Código

de Proteção e Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, garantem ao cidadão

o direito à informação. Dito de outra forma, asseguram ao consumidor o direito de ser

informado sobre todas as características do produto adquirido.

Por outro lado, dúvida não há de que compete ao Detran-MG, no âmbito do Estado,

realizar  as  atividades  necessárias  ao  cadastramento  e  registro  de  veículos

automotores, novos e usados, bem como à transferência destes e à modificação de

suas características.

Considerando que ele é sempre comunicado das ocorrências relativas a acidentes

de trânsito em decorrência dos quais haja veículo sinistrado com laudo de perda total

(art. 10, "caput", da Resolução do Contram nº 25/98), o Detran-MG, nas hipóteses em

que o veículo for passível de recuperação para o retorno à circulação, nos termos da

referida resolução (art.  11),  deverá fazer  constar de seu Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo - CRLV -, mediante anotação no campo de observações, a

expressão "Veículo Recuperado".

Tal projeto é tão pertinente que apenas corrobora recente decisão do Tribunal de

Justiça do Estado, a seguir citada, que julgou pela procedência de ação civil pública

interposta pelo Ministério Público para que se reconhecesse o dever do Detran-MG

de divulgar a informação de que o veículo é recuperado:

“Ementa:  Administrativo  -  Ação  Civil  Pública  -  Acidente  de  Trânsito  -  Veículo

Sinistrado com Perda Total -  Recuperação - Retorno à Circulação - Certificado de

Registro e Licenciamento de Veículo - Campo de Observações - Expressão Veículo

Recuperado - Anotação - DETRAN - Obrigatoriedade. Considerando que, nos termos

do artigo 10,  caput,  da  Resolução nº 25/98 do CONTRAN, o DETRAN é sempre

comunicado  sobre  as  ocorrências  envolvendo  acidentes  de  trânsito  com  veículo

sinistrado com laudo de perda total, temos que, nas hipóteses em que o veículo for
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passível de recuperação para futuro retorno à circulação, nos termos do artigo 11 da

Resolução nº 25/98 do CONTRAN, deverá fazer constar do Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo - CRLV -, mediante anotação no campo de observações, a

expressão Veículo Recuperado.

Apelação Cível N° 1.0702.05.218261-6/001 - Comarca de Uberlândia - Apelante(s):

Ministério  Público  Estado  Minas  Gerais  -  Apelado(a)(s):  Estado  Minas  Gerais  -

Relator: Exmo. Sr. Des. Antônio Hélio Silva”.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 469/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 572/2011 

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sanitários  nos  postos  de  pedágio  das  rodovias

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A concessionária  da  administração ou exploração  de  rodovia  estadual

privatizada  fica  obrigada  a  disponibilizar  gratuitamente  ao  usuário  instalações

sanitárias nos postos de pedágio, nos dois sentidos da rodovia.

Parágrafo único - Os sanitários de que trata o “caput” deverão ser instalados em

caráter permanente e adequados à legislação vigente, inclusive nos aspectos que se

referem à acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. 

Art. 2º - A obrigação a que se refere o art. 1º constará dos editais de licitação de

delegação  do  serviço  público  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros.

Art. 3º - O disposto nesta lei não se aplica aos contratos firmados até a data da

publicação desta lei.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei objetiva corrigir uma distorção, qual seja os usuários
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das  rodovias  estaduais  privatizadas  não  disporem  de  instalações  sanitárias  nos

postos de pedágio,  mesmo pagando tarifas  caras pela  conservação das referidas

rodovias.

Na maioria das vezes, os usuários das rodovias estaduais, mais conhecidas como

MGs, quando necessitam utilizar sanitários, usam instalações de restaurantes à beira

dessas rodovias, os quais nem sempre apresentam condições higiênicas adequadas.

Assim, idosos, gestantes, crianças e portadores de necessidades especiais ficam

privados de instalações adequadas para seu uso, devido à inexistência de dispositivo

legal  que  obrigue  as  empresas  concessionárias  a  oferecerem  tal  serviço.  Dessa

forma, solicito apoio aos colegas Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 201/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 573/2011 

Dispõe  sobre  a  isenção  do  pagamento  de  tarifas  dos  serviços  de  transporte

intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado de Minas Gerais, para alunos dos

ensinos fundamental e médio da rede pública estadual de ensino, para as pessoas

portadoras  de  deficiência  e  portadores  de  doença  crônica  de  natureza  física  ou

mental  que exijam tratamento  continuado e  cuja  interrupção no tratamento  possa

acarretar risco de vida e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- É assegurada, na forma, nos limites e sob as condições estabelecidas na

lei,  a  isenção  no  pagamento  de  tarifa  nos  serviços  convencionais  de  transporte

intermunicipal de passageiros no Estado de Minas Gerais, para alunos dos ensinos

fundamental  e  médio  da  rede  pública  estadual,  para  pessoas  portadoras  de

deficiência e para pessoas portadoras de doença crônica de natureza física ou mental

cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida.

Parágrafo único - A isenção a que alude as disposições deste projeto de lei são

alusivas  ao  transporte  intermunicipal  de  passageiros,  sendo  aplicáveis  aos

transportes  coletivos  aquaviário,  ferroviário  e  metroviário,  não  seletivos,  sob  a

administração estadual, salvo se o concessionário de tais serviços estiver sob regime
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legal ou contratual que preveja outra forma de custeio ou compensação dos valores

espectivos.

Art. 2º - A isenção a que se refere o artigo anterior será reconhecida mediante a

expedição de “vale-educação”, para os estudantes dos ensinos médio e fundamental,

referidos  no  art.  1º,  e  “vale  social”,  para  os  portadores  de  deficiência  e  doenças

crônicas, ali mencionados.

§ 1º - Fica garantido o direito ao recebimento de vale social ao acompanhante de

pessoa portadora de doença crônica, de natureza física ou mental, de acordo com

laudo médico.

§ 2º - A cada vale será atribuído, independentemente de qual seja a linha ou serviço

na qual se utilizará, o valor de R$3,00 (três reais), correspondendo a uma passagem,

no percurso, podendo ser creditados no cartão BHBUS, cabendo ao Poder Executivo

deliberar sobre atualização deste valor.

Art. 3º - O “vale-educação” será emitido pelo Estado em favor do aluno dos ensinos

fundamental  e  médio  da  rede  pública  estadual  de  ensino,  para  ser  utilizado,

exclusivamente,  no  deslocamento  entre  a  sua residência  e  o  estabelecimento  de

ensino e vice-versa.

§ 1º - Cada beneficiário fará jus a um máximo de sessenta “vales-educação” por

mês, durante os semestres letivos, reduzindo-se as quantidades distribuídas em vista

do início e do término dos períodos de férias escolares semestrais.

§ 2º - A distribuição do “vale-educação” far-se-á através dos estabelecimentos de

ensino.

 § 3º - O governo do Estado regulamentará a forma de beneficiar os estudantes da

rede pública de ensinos fundamental e médio dos Municípios e da União, que nos

seus deslocamentos casa-escola-casa tenham que utilizar, comprovadamente, linhas

de  ônibus  intermunicipais.  

 Art. 4º - O “vale social” será emitido em favor das pessoas portadoras de deficiência

e das pessoas portadoras de doença crônica de natureza física ou mental que exijam

tratamento  continuado  e  cuja  interrupção  possa  acarretar  risco  de  vida,  que

necessitem, para a sua terapia, do uso dos serviços convencionais de transportes

intermunicipais  de  passageiros,  ou  intramunicipais  sob  administração  estadual,
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observadas as definições previstas em lei ou regulamento.

§ 1º – O “vale-social” será deferido mediante requerimento e avaliação médica da

sua necessidade, especialmente quanto à extensão e à frequência das locomoções

impostas ao beneficiário, na forma a definir-se em regulamento.

§ 2º – Na avaliação de que trata o parágrafo anterior, o profissional da rede pública

de  saúde  deverá  informar  sobre  a  necessidade  de  um  acompanhante  no

deslocamento do portador de doença crônica.

Art. 5º - Os “vales-educação” e “social” serão pessoais e intransferíveis, sujeitando-

se aquele que, a qualquer título, os alienar ou emprestar, à cassação do direito de

usá-los e à apreensão dos que tiver em seu poder, além de ficar privado do seu uso

por um ano, dobrando-se o prazo de privação a cada reincidência.

Art.  6º  -  Para  cobertura  das  isenções  de  tarifas  previstas  nesta  lei,  o  “vale-

educação” e o “vale social” têm efeito liberatório, relativamente a tributos estaduais

incidentes sobre a atividade de transporte público coletivo de passageiros e sobre o

patrimônio dos prestadores de tais serviços, admitida a sua compensação e cessão,

somente entre contribuintes do setor de transportes.

§ 1º - O disposto neste artigo também se aplica a obrigações tributárias já inscritas

na Dívida Ativa Estadual e às penalidades fiscais.

§ 2º -  O Poder Executivo determinará aos órgãos competentes que controlem e

indiquem,  para  fins  de  avaliação  e  contabilização  do  tributo  e  das  gratuidades

concedidas,  os  valores  e  quantidades  referentes  ao  “vale-educação”  e  ao  “vale

social”.

 Art. 7º - A recusa, por concessionário ou permissionário de transporte, a beneficiário

de  isenção  de  tarifa,  no  uso  normal  e  correto  dos  vales  instituídos  por  esta  lei,

configurará ofensa ao direito assegurado, cabendo multa no valor de 1000 Ufirs, a ser

destinada  ao  Fundo  Especial  de  Apoio  a  Programas  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor – Feprocon, aplicada em dobro, ocorrendo reincidência. 

Parágrafo único – O poder público deverá fazer constar nos futuros contratos de

concessão  e  permissão  de  transportes  coletivos,  cláusula  com  determinação  de

adaptação gradativa da frota, para pessoas com deficiência, obedecidas as prescritas

em  legislação  vigente.
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 Art. 8º - Para os fins desta lei, consideram-se portadores de deficiência os assim

definidos pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004.

Art. 9º - O Poder Executivo expedirá os regulamentos necessários à execução do

disposto nesta lei.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011. 

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação:  Visando  a  maior  redução  das  desigualdades  socioeconômicas  em

nosso Estado, é preciso compreender que a simples garantia de acesso à educação

pública  não  é  suficiente  para  que  se  garanta  o  pleno  desenvolvimento  dos

estudantes.  Em diversos casos, a manutenção de um estudante na escola, assim

como o real aproveitamento do ensino ofertado, passa pela garantia de condições

mínimas  de  acesso  e  transporte  ao  local  de  estudo.  Nesse  sentido,  um  grande

número de famílias  mineiras  não possui  os recursos financeiros  necessários para

suprir as diversas demandas que se apresentam. Assim, este projeto de lei visa a

diminuir  os  gastos  desses  estudantes,  pessoas  portadoras  de  deficiência  e

portadores de doença crônica de natureza física ou mental que exijam tratamento

continuado. Diante do acima exposto, conclamo os parlamentares desta casa de lei a

trabalhar em conjunto pela pronta aprovação deste projeto de lei. 

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 574/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.969/2010)

Dispõe  sobre  o  horário  de  realização  de  partidas  de  futebol  profissional  nos

estádios administrados pela Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida,  nos  estádios  administrados  diretamente  ou  mediante

convênio  pela  autarquia  Administração  de Estádios  do  Estado de  Minas  Gerais  -

Ademg -, a realização de partida de futebol profissional antes das 16 horas.

§  1º  -  O  disposto  no  “caput”  não  se  aplica  quando  forem  comprovadamente



234
____________________________________________________________________________

atendidas as condições previstas no Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 15 -

Limites de tolerância para a exposição ao calor, aprovada pela Portaria do Ministério

do Trabalho nº 3.214, de 1978.

§ 2º - Na situação prevista no § 1º, o poder público estadual, por intermédio do

órgão  competente,  se  responsabilizará  pela  comprovação,  no  período  de  até  30

minutos  antes  do  início  da  partida,  das  condições  de  temperatura  ambiente

relacionadas com atividade física pesada, especificadas na segunda linha do Quadro

1 do Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 15.

§ 3º - O Estado manterá e divulgará os registros oficiais das medições realizadas

para a comprovação das condições nos §§ 1º e 2º.

§ 4º - Serão consideradas inválidas, para todos os efeitos, as partidas de futebol

profissional realizadas antes das 16 horas, se descumprido o disposto nos §§ 1º e 2º

deste artigo.

§ 5º - No caso de não realização ou de invalidação de partida de futebol em razão

do descumprimento desta lei, a entidade desportiva promotora da competição e os

clubes  participantes  responderão,  solidariamente,  pelo  ressarcimento  imediato,  na

própria  bilheteria  do  estádio,  dos  custos  do  ingresso,  acrescido  do  relativo  ao

estacionamento de veículos em pátio público, devidamente comprovado.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A prática de atividades desportivas que demandam um alto grau de

esforço físico depende de condições climáticas e ambientais adequadas, para que

não haja dano à saúde dos participantes. É dever da entidade desportiva estadual,

nos termos do art. 34, II, da Lei nº 9.615, de 1998 (Lei Pelé), “proporcionar aos atletas

profissionais  as  condições  necessárias  para  a  participação  nas  competições

desportivas”. Entre essas condições, por sua vez, estão expressamente mencionadas

na Norma Regulamentadora nº 15, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho

nº  3.214,  de  1978,  de  validade  nacional.  A  existência  de  normas  gerais,  de

competência da União, não subtrai ao Estado a possibilidade de  legislar de forma

concorrente,  nos termos do art.  24,  IX  e XII,  da Constituição da República.  Além
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disso, as normas federais podem e devem ser aprimoradas e complementadas, como

afirma a Ministra Laurita Vaz,  relatora no Superior Tribunal  de Justiça, quando do

julgamento do Mandado de Injução nº 206, em maio de 2009. Assim, contamos com a

aprovação de nossos colegas para a proposição que apresentamos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 504/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 575/2011

(Ex-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. 

§ 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,
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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; 

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. 
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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, 2 de março de 2011.

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

animais em vias públicas, apresento este projeto, pedindo o apoio de todos os meus

pares para sua aprovação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 576/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 97/2007)
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Dispõe sobre a gratuidade e a responsabilidade dos serviços de estacionamento de

veículos em “shopping centers” e centros comerciais afins e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os “shopping centers” e centros comerciais afins que possuam locais para

estacionamento de veículos  ou que disponham de tal serviço não poderão cobrar

nenhuma taxa, sob qualquer pretexto, por esse serviço, a seus clientes e associados. 

Art.  2º  -  Deverá  ser  exigida  do  cliente,  como  comprovante  de  compra  no

estabelecimento ou pelo uso de serviço nele oferecido, a apresentação de nota fiscal

ou  nota  de  serviço  ou  “ticket”  de  caixa  registradora,  com  data  correspondente  à

compra no “shopping center”. 

Parágrafo  único  -  Caso  não  seja  apresentado  o  comprovante  de  compra

mencionado no art. 2º desta lei, fica facultada a cobrança do estacionamento, a qual

não poderá ultraspassar o valor de R$ 2,00 (dois reais) por hora. 

Art. 3º - Os “shopping centers” e centros comerciais afins deverão manter controle

para identificação dos veículos e de seus respectivos horários de entrada e saída do

estacionamento. 

Parágrafo único - Deverá ser fornecido ao condutor um documento com registro de

identificação  do  veículo,  nele  constando  o  período  de  permanência  no

estacionamento. 

Art. 4º - Os “shopping centers” e centros comerciais, referidos no “caput” do art. 1º,

que  não  cumprirem  esta  lei  estarão  sujeitos  a  multa,  de  100  (cem)  UFIRs,  por

infração cometida. 

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será dobrada, sucessivamente. 

Art. 5º - As multas previstas no art. 4º serão aplicadas por órgão designado pela

Secretaria de Estado de Fazenda.

Parágrafo único - A fiscalização será realizada por órgão designado pela Secretaria

de Estado de Fazenda. 

Art. 6º - Os “shopping centers” terão o prazo de 30 dias para se adaptarem a esta

lei, contados da data de sua publicação. 

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011. 
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Alencar da Silveira Jr. 

Justificação: O objetivo principal deste projeto é assegurar o direito do consumidor

com relação ao desrespeito sofrido nos “shopping centers” e estabelecimentos afins,

pela cobrança pelo uso de seus estacionamentos.

Uma vez que a  oferta  do  estacionamento  é  um  ônus  do comerciante,  que  por

liberalidade proporciona maior comodidade e segurança aos seus clientes, o retorno

é obtido por meio do fluxo de pessoas em seu estabelecimento.

Outrossim, o estacionamento oferecido pelos “shopping centers” é uma vantagem

competitiva,  voltada  a  atrair  fregueses  e  clientes,  em  detrimento  dos

estabelecimentos  que  não  possuem  tal  comodidade.  Atualmente,  os  “shopping

centers” e estabelecimentos afins passaram a cobrar tal serviço, visando a apenas

lucro.

As  despesas  para  a  manutenção  e  administração  desses  locais  de

estacionamentos,  inseridas  no  total  dos  custos  dos  referidos  estabelecimentos,

refletem-se, inevitavelmente, nos preços e nas tarifas de seus serviços e produtos.

Assim, o cliente paga em dobro por um serviço que deveria ser gratuito. 

Na realidade, o que tem ocorrido é a venda casada, uma vez que o consumidor, ao

adquirir determinado produto ou serviço nos “shopping centers”, é obrigado a pagar

por  outro  serviço  que  é  o  estacionamento,  prática  essa  proibida  pelo  Código  de

Defesa do Consumidor, que em seu art. 39, inciso I, dispõe:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de

produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem

justa causa, a limites quantitativos.”.

Da mesma forma, o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal determina que é

função do Estado promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Na hipótese, a

venda casada é uma prática abusiva, que fere frontalmente o código de defesa do

consumidor, cabendo ao Estado a intervenção, a fim de garantir seus direitos. 

Portanto, considerando-se que os custos da manutenção dos estacionamentos são

somados  ao  total  de  custos  dos  referidos  estabelecimentos,  não  é  justificável  a

cobrança. 

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
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Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 120/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 577/2011

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pompéu  os  imóveis  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pompéu os

seguintes imóveis situados na Rua João Machado:

I  -  imóvel  com  área  de  414m²  (quatrocentos  e  quatorze  metros  quadrados),

registrado sob o nº 4.220, em 22 de novembro de 1991, a fls. 186 e 187 do Livro 3-F

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pompéu;

II - imóvel com área de 352m² (trezentos e cinquenta e dois metros quadrados),

registrado sob o nº 6.477, em 9 de agosto de 1965, a fls. 280 e 281 do Livro 3-G do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pompéu.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo destinam-se à

construção de um prédio para abrigar uma Unidade Básica de Saúde, a Farmácia

Básica Municipal e o Laboratório de Análises Clínicas.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Gustavo Perrella

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  autorizar  o  Estado  a  doar  ao

Município de Pompéu os imóveis de propriedade do Estado situados na Rua João

Machado, 439, nesse Município.

Com  a  doação  do  imóvel  ao  Município  de  Pompéu,  a  administração  municipal

poderá  construir  um  prédio  para  abrigar  um  laboratório  municipal,  uma  farmácia

básica, e uma unidade de saúde da família, juntamente com o programa de saúde

bucal;  consequentemente  irá  ampliar  o  atendimento  à  população,  que  será

beneficiada  com  a  medida,  e  assim  estará  atendendo  às  normas  da  Vigilância
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Sanitária.

Apresentamos este projeto devido ao seu grande alcance social, esperando contar

com o apoio dos nobres pares desta Casa à sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 578/2011

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pompéu o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Pompéu

o imóvel constituído pela área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na

Rua Castelo Branco, nº 833, no Bairro Volta do Brejo, nesse Município, registrado sob

o nº 3.892, a fls. 93v e 94 do Livro 3-F, do Registro de Imóveis de Pompéu, onde se

encontra em funcionamento o Programa de Saúde da Família - PSF.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será reformado

para abrigar várias secretarias municipais.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Gustavo Perrella 

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo fazer a reversão, ao Município de

Pompéu, de imóvel situado nesse Município.

Com a municipalização da educação, o referido imóvel foi doado ao Município para

o funcionamento da Escola José Maria de Carvalho, mas atualmente se encontra em

funcionamento, no local, o Programa de Saúde da Família - PSF - do Bairro Volta do

Brejo,  o  qual  será  transferido  para  o  prédio  que  será  construído  na  Rua  João

Machado, no mencionado Município.

O Município pretende adequar o prédio para abrigar várias secretarias municipais.

Para  que  isso  ocorra  faz-se  necessária  a  reversão  do  imóvel  ao  Município  de

Pompéu.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa à

aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 579/2011

Estabelece diretrizes para a segurança de barragens e de depósitos de rejeitos e

resíduos minerários e industriais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece diretrizes para a segurança de barragens e de depósitos

de rejeitos e resíduos minerários e industriais no Estado, sem prejuízo da legislação

federal aplicável.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - barragem a estrutura em curso permanente ou temporário de água para fins de

contenção ou acumulação de substâncias líquidas e de misturas de líquidos e sólidos,

compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

II - depósito a estrutura ou o espaço destinados à disposição final ou provisória de

rejeitos e resíduos gerados por empreendimentos minerários e industriais;

III  -  órgão  fiscalizador  o  ente  do  Poder  Executivo  responsável  pelas  ações  de

fiscalização  da  segurança  de  barragens  e  de  depósitos  de  rejeitos  e  resíduos

minerários e industriais;

IV - empreendedor o agente privado ou governamental com direito real sobre as

terras onde se localizam a barragem e o depósito de resíduos minerários e industriais

ou que explore a barragem e o depósito de resíduos minerários e industriais;

V - sistema de gestão o conjunto de planos e procedimentos relativos à operação,

ao  controle,  ao  monitoramento,  à  manutenção,  a  intervenções  e  à  segurança  de

barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais.

Art.  3º  -  A realização  de  obra  e  a  implantação  de  estrutura  de  barragem e de

depósito de rejeitos e resíduos minerários e industriais considerados perigosos nos

termos da legislação aplicável ficam condicionadas, sem prejuízo do licenciamento

ambiental previsto em lei, à realização de projeto que contenha, no mínimo: 

I - estudo hidrológico e meteorológico que considere período de recorrência mínimo

de cem anos e abranja a bacia hidrográfica a montante do ponto de barramento; 

II - estudo geológico e geotécnico da área em que será implantada a obra; 
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III  -  previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de extravasamento capaz de

escoar a vazão máxima de cheia sem comprometer a estabilidade da barragem ou de

aterro; 

IV - verificação da estabilidade da barragem ou de aterro quando submetidos às

condições provocadas pelas cheias máximas, conforme os estudos hidrológicos; 

V - previsão de impermeabilização da base do depósito.

§ 1º - O Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - poderá estabelecer

outras exigências para o projeto, além das previstas no “caput” deste artigo.

§ 2º - O projeto a que se refere o “caput” deste artigo deverá ser elaborado por

profissional registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

- Crea-MG - e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -

ART.

Art. 4º - As barragens e os depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais

serão classificados pelo órgão fiscalizador, com base em critérios estabelecidos pelo

Copam.

Art. 5º - As barragens e os depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais

deverão dispor de sistema de gestão que contenha planos e medidas de segurança

com vistas à prevenção, ao controle e à mitigação de degradações e de acidentes

ambientais.

Parágrafo único -  Os critérios para a elaboração, a implantação,  o controle e a

atualização dos  planos  e  medidas de segurança a que se refere o “caput”  serão

estabelecidos pelo Copam. 

Art. 6º - Compete ao órgão fiscalizador:

I - manter cadastro das barragens e dos depósitos de rejeitos e resíduos minerários

e industriais;

II - exigir do empreendedor o cumprimento dos planos e medidas de segurança; 

III - estabelecer exigências relativas ao conteúdo, ao detalhamento, à qualificação

do responsável técnico e à atualização dos planos e medidas de segurança;

IV  -  exigir  do  empreendedor  a  anotação  de  responsabilidade  técnica,  por

profissional  registrado  no  Crea-MG,  de  projetos,  obras  e  serviços  relativos  a

barragens e a depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais.
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Art. 7º - É obrigação do empreendedor:

I  -  elaborar,  implantar  e atualizar  os  planos e medidas de segurança,  conforme

estabelecido pelo órgão fiscalizador;

II - prover os recursos necessários à operacionalização dos planos e medidas de

segurança;

III - cadastrar a barragem e o depósito de rejeitos e resíduos minerários e industriais

no órgão fiscalizador, conforme critérios estabelecidos pelo Copam; 

IV - organizar e manter em bom estado de conservação a documentação referente

ao projeto, à construção, à operação, à manutenção, à segurança e, quando couber,

à  desativação  da  barragem  e  do  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e

industriais; 

V  -  permitir  o  acesso  irrestrito  do  órgão  fiscalizador  às  instalações  e  à

documentação  da  barragem  e  do  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e

industriais;

VI  -  manter  registros  dos níveis  do reservatório  da barragem, com a respectiva

correspondência  em  volume  armazenado,  bem  como  das  características  físico-

químicas do material acumulado, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador; 

VII - manter registros do volume e das características físico-químicas do material

acumulado  no  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e  industriais,  conforme

estabelecido pelo órgão fiscalizador. 

VIII - manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na

área  de  influência  do  depósito  de  rejeitos  e  resíduos  minerários  e  industriais,

conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador. 

§ 1º - O empreendedor é o responsável pela segurança da barragem e do depósito

de rejeitos e resíduos minerários e industriais, cabendo-lhe a reparação dos danos

pessoais,  ambientais  e  econômicos  decorrentes  do  rompimento  ou  do  mau

funcionamento dessas estruturas.

§  2º  -  As ações emergenciais  desenvolvidas pelo  Estado  em caso de acidente

ambiental causado por barragem ou por depósito de rejeitos e resíduos minerários e

industriais terão seus custos ressarcidos pelo empreendedor, sem prejuízo de outras

sanções a serem aplicadas.
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Art. 8º - O descumprimento desta lei sujeita os infratores às penalidades previstas

nas Leis nºs 7.772, de 8 de setembro de 1980, e 13.199, de 29 de janeiro de 1999. 

Art. 9º - Fica revogada a Lei nº 15.056, de 31 de março de 2004.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Almir Paraca

Justificação:  A Câmara Federal  aprovou a  Lei  Federal  nº  12.334,  de  2010,  que

estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e dá outras providências.

Em  Minas  Gerais  o  assunto  é  disciplinado  pela  Lei  nº  15.056,  de  2004,  que

estabelece diretrizes para a verificação da segurança de barragem e de depósito de

resíduos tóxicos industriais e dá outras providências. 

A proposição em tela tem por objetivo promover uma reformulação da lei estadual,

adequando-a à norma federal superveniente e aperfeiçoando-a em vários pontos que

consideramos relevantes para se ter um melhor controle de barragens e de depósitos

de rejeitos e resíduos minerários e industriais no Estado.

-  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 580/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.336/2009) 

Torna obrigatória a comunicação ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -

Detran-MG -, pelas empresas seguradoras de veículos, dos sinistros que acarretarem

perda total de veículo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam as empresas seguradoras de veículos obrigadas a comunicar ao

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -  os  sinistros  que

acarretarem perda total de veículo, sob pena de multa.

Art. 2° - A multa a que se refere o art. 1º desta l ei será de R$5.000,00 (cinco mil

reais) por veículo sinistrado.

Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de s essenta dias contados da data de

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: As polícias rodoviárias, a cada ano, divulgam números expressivos de

acidentes  com  perda  total  ocorridos  nas  rodovias  que  cortam  a  extensa  malha

rodoviária do Estado, bem como as vias urbanas.

Ao tornar obrigatória a comunicação, ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais

-  Detran-MG -,  pelas empresas seguradoras de veículos estabelecidas no Estado,

dos sinistros que acarretarem perda total de veículo para a competente anotação no

prontuário do automóvel, sob pena de multa, objetiva este projeto de lei impedir que

veículos  que  tenham  sofrido  perda  total  sejam  comercializados  por  oportunistas,

provocando prejuízos aos cidadãos de boa-fé.

Sabemos que é prerrogativa da União legislar sober o sistema de trânsito brasileiro,

tendo ela, por isso, instituído o Código de Trânsito Brasileiro ao editar a Lei Federal nº

9.503, de 1997. O mencionado Diploma Legal conferiu aos Detrans, dos Estados e do

Distrito Federal, competência para gerenciar, fiscalizar, controlar e executar, em todo

o seu território as atividades de trânsito, nos termos da legislação própria.

Assim, compete ao Detran-MG, como órgão executivo das leis do trânsito, lançar

nos prontuários dos veículos os sinistros que acarretarem sua perda total.

Por todo o exposto, contamos com a anuência dos nobres pares a este projeto de

lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 239/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 581/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.075/2007)

Institui o Dia Estadual de Defesa da Família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído  o  Dia  Estadual  de  Defesa da Família,  a  ser  celebrado,

anualmente, no dia 15 de maio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Em 1993, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 15

de maio como Dia Internacional da Família. Desde esse ano, a ONU tem celebrado

este dia, chamando a atenção para determinadas questões que influenciam o dia-a-

dia da família.

Existe  hoje  uma campanha  diária  e  sorrateira  para  destruir  a  família.  A própria

CNBB já nos perguntou, na Campanha da Fraternidade: “E a família como vai?”.

Os últimos dois séculos testemunharam uma transformação imensa no modo como

os  seres  humanos  vivem,  pensam,  trabalham  e  organizam  sua  vida.  Ao  mesmo

tempo, a instituição da família vem sofrendo ataques contínuos, sendo desmembrada

e enfraquecida pelas sutis mudanças e pelas tendências culturais.  A instituição da

família tem enfrentado ataques e desafios constantes e profundos. Há o desafio de

manter uma definição coerente de realidades básicas como casamento, parentesco e

família natural. Tentam arrancar da família suas funções, reduzem a autoridade dos

pais, removem a honra social ligada ao casamento e à família.

Nossa intenção é defender a família de todas as maneiras possíveis, e uma delas é

instituir  no  calendário  mineiro  o  Dia  Estadual  de  Defesa  da  Família.  Para  tanto

contamos com o apoio de nossos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 582/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.083/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos dos Hipertensos de Uberaba

- ASAH -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Hipertensos de Uberaba - ASAH -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Elismar Prado
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Justificação: A Associação dos Amigos dos Hipertensos de Uberaba - ASAH - é uma

associação privada, sem fins lucrativos, cuja finalidade é agregar pessoas portadoras

de hipertensão arterial sistêmica em uma entidade civil voltada para o atendimento de

suas  demandas  de  saúde  e  qualidade  de  vida,  podendo  proporcionar  a  seus

associados,  acesso  a  métodos  de  prevenção  e  tratamento  médico  e  até  mesmo

oferecer medicamentos.

Além disso, os associados, em sua maioria pessoas de baixa renda, contam com

apoio odontológico, psicológico e atendimento de assistente social.  São realizadas

também atividades de lazer,  integração social e expressão criativa como forma de

exercício da cidadania e adoção de uma postura ativa na conquista de uma melhor

qualidade de vida.

À frente desse projeto, estão pessoas de idoneidade incontestável que realizam um

trabalho  sério,  sempre  atentos  às  disposições  estatutárias  da  entidade,  suas

finalidades e objetivos, sempre colocando o ser humano e sua família em primeiro

lugar.

- 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 583/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.875/2007)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  instituições  financeiras,  administradoras  de

cartões de crédito,  administradoras de cartões de afinidade e empresas correlatas

fornecerem  correspondências  impressas  no  sistema  Braille,  quando  da  sua

solicitação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as instituições financeiras, empresas administradoras de

cartões de crédito, administradoras de cartões de afinidade e empresas correlatas a

fornecer correspondências impressas no sistema Braille de leitura para os deficientes

visuais, quando da sua solicitação.

§ 1º  -  Os indivíduos portadores de deficiência visual deverão solicitar,  mediante

cadastro feito  pela  internet,  por  via de telefone ou solicitação por  escrito  enviada
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pelos correios, correspondência impressa no método Braille de leitura.

§  2º  -  É  considerados  correspondência  qualquer  tipo  de  comunicação  escrita

expedida  por  intermédio  dos  Correios,  a  saber:  cartas,  mensagens,  telegramas,

informativos, publicidades, cobranças, alterações contratuais, avisos, boletos, faturas

para pagamentos, saldos, extratos e afins.

Art.  2º - O descumprimento do disposto nesta lei  acarretará à empresa infratora

multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs e, em

caso de reincidência, esse valor será acrescido de 50%.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentá-la esta lei no prazo de sessenta dias.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Cada  vez  mais,  a  utilização  das  cédulas  e  das  moedas  tem  sido

substituída por pequenos cartões de plástico. Apesar de não representarem dinheiro

real, o substituem, visto que constituem uma forma imediata de crédito, embora, em

princípio, apenas registrem a intenção de pagamento por parte do consumidor, uma

vez que a despesa será paga posteriormente por intermédio de fatura remetida ao

endereço.  Entre  as  muitas  espécies  de  cartões  oferecidos,  destacam-se  os  de

crédito,  débito,  múltiplo,  internacional,  afinidade  e  parceria,  virtuais  e  eletrônicos.

Tradicionalmente, as instituições financeiras, especialmente os bancos, sempre foram

os principais fornecedores desses cartões. Hoje, seus distribuidores se multiplicaram.

É crescente o número de lojas que oferecem a seus clientes cartões de afinidade,

que podem ser usados na compra de bens e serviços, até em lojas virtuais através da

Internet. Estão cada vez mais direcionados para os diversos nichos de mercado. 

Independentemente da finalidade para a qual  se destinam esses facilitadores,  o

modo  pelo  qual  são  remetidos  aos  seus  usuários  ou  consumidores  e  a  maneira

utilizada para  comunicação  entre  as  partes  são justamente  os  mesmos,  a  saber:

correspondência  emitida  por  via  dos  Correios.  Desse  modo,  não  é  complicado

entendermos os obstáculos e constrangimentos enfrentados pelos deficientes visuais

no que tange a sua insuficiência em poder  ler  as  suas próprias cartas, ficando a

mercê  de  outrem  para  acessar  informações  confidenciais  que  somente  a  eles



250
____________________________________________________________________________

concernem.

Partindo do princípio  constitucional  contido no  art.  5º,  inciso XII,  que afirma:  “É

inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e

das  comunicações  telefônicas,  salvo,  no  último  caso,  por  ordem  judicial,  nas

hipóteses  e  na  forma que a lei  estabelecer  para  fins  de  investigação criminal  ou

instrução processual penal”,  é inadmissível  permitirmos que pessoas tenham esse

direito  violado  em  virtude  de  uma  deficiência  sensorial  que  não  minimiza  suas

capacitações e potencialidades; entretanto, para inteirar-se de seus dados privativos,

os indivíduos em questão possuem, como única opção, permitir que seja infringida

sua particularidade, divulgando a terceiros assuntos que lhe são pertinentes.

Garantir  a  integridade  de  seus  direitos  básicos  à  liberdade,  à  privacidade  e  à

individualidade  deve  ser  nossa  preocupação  maior,  visto  que,  integrá-los  na

sociedade  e  promovê-los  à  condição  de  cidadão,  como  de  fato  o  são,  é  nosso

primordial  papel.  Assim  sendo,  requeiro  apoio  dos  nobres  parlamentares  para  a

aprovação deste projeto de lei. 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 584/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.328/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Atalaia - A.B.A. -, 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  Atalaia  -

A.B.A. -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Beneficente Atalaia - A.B.A. - é uma associação sem fins

lucrativos, com personalidade jurídica própria e com prazo de duração indeterminado.

A instituição  tem  por  finalidade  promover  a  formação  social  e  cidadã,  levando  a

participação consciente por meio de cursos, palestras, debates, seminários e outros
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meios de comunicação, bem como oferecer mecanismos à formação e integração da

comunidade estimulando o lazer, a cultura e o convívio social e ainda promover os

valores  éticos  e  sociais  da  pessoa  e  da  família,  favorecendo  a  integração  dos

membros da comunidade. Diante do exposto, julgamos mais que procedente o título

de utilidade pública, pois, de fato, a entidade exerce este papel.

- 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  164/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência  da  República  e  ao  Ministério  da  Integração  Nacional  pedido  de

providências para que o Vale do Jequitinhonha seja incluído na área de atuação da

Codevasf. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 165/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

governo do Estado e à Secretaria de Saúde pedido de providências para que a Sra.

Djanira  Borges  Araújo  permaneça  no  cargo  de  Gerente  Regional  de  Saúde  de

Coronel Fabriciano. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  166/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Grupo Plantar  pelos  44 anos de sua fundação.  (-  À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 167/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Fundo  de  Pensão  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -

OABPrev-MG - pelo recebimento da certificação ISO 9001:2008. (- À Comissão do

Trabalho.)

Nº 168/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Camacho  pelos  48  anos  de  emancipação

desse Município.

Nº 169/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Mirabela pelo aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 170/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelo aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 171/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ibiaí  pelo  aniversário  de  emancipação

desse Município.

Nº 172/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Itacambira pelo aniversário de emancipação

desse Município.

Nº 173/2011, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ubaí  pelo  aniversário  de  emancipação

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 174/2011, do Deputado Tadeuzinho Leite, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Osmani  Barbosa  Neto  por  sua  posse  no  cargo  de

Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, extensivo aos demais membros da

nova Diretoria para o biênio 2011-2012. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 175/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Diamantina pelos 173 anos de emancipação

desse Município.

Nº 176/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Cristália pelo aniversário desse Município.

Nº 177/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Belo Oriente pelo aniversário desse Município.

Nº 178/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Francisco  Dumont  pelo  aniversário  desse

Município.

Nº 179/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Couto de Magalhães de Minas pelo aniversário

desse Município.

Nº  180/2011,  do  Deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  em que solicita  seja formulada

manifestação de pesar ao Sr. José dos Santos, Prefeito Municipal de Bandeira do Sul,

e  ao  Sr.  Amarildo  Sebastião  de  Almeida,  Presidente  da  Câmara Municipal  desse
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Município, em razão do grave acidente ocorrido em 27 de fevereiro. (- Distribuídos à

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 181/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz Fux por sua posse como Ministro do Supremo Tribunal

Federal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  182/2011,  do  Deputado  Jayro  Lessa,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de apoio aos  Deputados Federais  mineiros,  na  pessoa do Líder  da

Bancada  de  Minas,  Deputado  Lincoln  Portela,  pela  regulamentação  das  guardas

municipais, em especial as de Minas Gerais.

Nº  183/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Defesa Social  pedido  de  providências  para que a  Subsecretaria  de

Administração Prisional  assuma a cadeia pública de Campo Belo por  ser a única

cadeia  em  sede  de  delegacia  regional  de  Polícia  Civil  no  Sul  de  Minas  sob  a

responsabilidade da Polícia Civil. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 184/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Aguanil pelos 48 anos de emancipação desse

Município.

Nº 185/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Olímpio  Noronha  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Deputado Romeu Queiroz em que solicita seja criado grupo de estudos para

apresentar, dentro do projeto Assembleia Digital, projeto de resolução que incentive a

participação popular nas proposições em tramitação na Casa, de acordo com critérios

que propõe.

Do Deputado Rômulo Viegas em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar Turismo e Artesanato. Subscrevem termo de adesão à criação

dessa Frente Parlamentar os Deputados Alencar da Silveira Jr., Ana Maria Resende,

Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Bonifácio Mourão, Bosco, Dalmo

Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio

de Castro, Fabiano Tolentino, Fábio Cherem, Fred Costa, Gustavo Corrêa, Gustavo

Perrella,  Gustavo  Valadares,  Hélio  Gomes,  Inácio  Franco,  João  Leite,  João  Vítor
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Xavier,  José Henrique,  Liza  Prado,  Luiz Henrique,  Luzia Ferreira,  Marques Abreu,

Mauri Torres, Neider Moreira, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sebastião Costa,

Tiago Ulisses e Vanderlei Miranda.

-  São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Carlin  Moura

(29), Luiz Henrique, Duarte Bechir (8), Sebastião Costa (2), Gilberto Abramo (20), Zé

Maia (11), Tiago Ulisses (6), Délio Malheiros (15), Inácio Franco (8), Antônio Júlio (6),

Almir Paraca (9), Ivair Nogueira, Sávio Souza Cruz (6), Luiz Humberto Carneiro (10),

Carlos Pimenta (17), José Henrique, Delvito Alves (8), João Leite (13), Ivair Nogueira

e João Leite e Gustavo Corrêa (18) e da Deputada Rosângela Reis (10).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Transporte,

de  Segurança  Pública,  de  Esporte,  de  Fiscalização  Financeira  e  de  Assuntos

Municipais.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro - Deputado José Henrique, Presidente “ad hoc” nesta

tarde, que substitui nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, a quem gostaria de

cumprimentar e parabenizar, desejando sucesso na condução dos trabalhos para o

biênio 2011-2012. Cumprimento também toda a Mesa. Nesta oportunidade, agradeço

a todos os funcionários desta Casa,  efetivos e contratados, que,  de maneira bem

especial  e  profissional,  nos  deram apoio  necessário  para  que,  com tranquilidade,

assumíssemos os trabalhos neste Parlamento. Carinhosamente, agradeço o trabalho

e  acolhimento  que  deram  a  nós,  Deputados,  desde  nossa  eleição,  no  dia  3  de

outubro, até o dia 1º de fevereiro, quando se deu nossa posse. Sr. Presidente, pela

primeira vez ocupo a tribuna desta Casa para falar ao povo mineiro. Já devia tê-lo

feito antes, mas não o fiz porque nos inscrevemos no  Fórum Democrático para o

Desenvolvimento de Minas Gerais, que, com certeza, tinha prioridade, já que discutiu

assuntos  relevantes  nesta  Casa.  Precisávamos  participar  desse  evento  a  fim  de

conduzir nossos trabalhos durante os próximos quatro anos. Sr. Presidente, é com

muita  expectativa  que  meus  olhos  se  voltam  para os  compromissos  de  trabalho

assumidos  na  nossa  querida  Minas  Gerais.  Nosso  Estado  trilha  hoje  um  dos
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caminhos  mais  promissores  na  busca  de  um  desenvolvimento  sustentável,  com

qualidade de vida e um governo comprometido, e hoje se encontra no “ranking” dos

Estados mais importantes da nação brasileira. Essas metas foram iniciadas pelo ex-

Governador e hoje Senador Aécio Neves e se complementam com o governo do Prof.

Antonio  Augusto  Anastasia,  antes  somente  um  técnico  especializado  em

planejamento, mas que hoje mostra grande habilidade na arte de fazer política. Nosso

Governador,  certamente  com  toda  sua  experiência  e  competência,  continua  o

brilhante trabalho de reestruturação do Estado na busca de melhor qualidade de vida

para o  povo mineiro.  Sras.  Deputadas e  Srs.  Deputados,  minha emoção -  e não

poderia  deixar  de  falar  dela  -  é  muito  grande  neste  momento  e  se  une  a  um

sentimento  de  gratidão  ao  povo  mineiro  por  ter-me  confiado  um  mandato  de

Deputado.  Em  especial,  gostaria  de  falar  de  nossa  querida  Sete  Lagoas,

representando todas as cidades nas quais fui votado. Sete Lagoas, que também é

conhecida como A Cidade dos Lagos Encantados, foi  apontada pela revista “Veja”

como balneário industrial e uma das 20 cidades do futuro no cenário nacional. Sete

Lagoas,  situada  na  região  central  do  Estado,  com  uma  população  de

aproximadamente 220 mil habitantes, a 70km de Belo Horizonte, figura como a oitava

economia do Estado e o quinto entroncamento logístico mais importante do País.

Essa situação privilegiada tem atraído grandes empreendedores e criado um novo

ciclo de produção diversificada no nosso parque industrial. Somos conhecidos como a

Capital brasileira do ferro-gusa, com uma capacidade instalada de 220.000t por mês.

Isso representa uma grande vitrine para empresários do setor que desejam investir na

indústria  de  transformação,  agregando  valor  ao  produto  e  fortalecendo  o  setor

guseiro, que já foi responsável por 47% do nosso Valor Agregado Fiscal - VAF - e

hoje,  mesmo  com  toda  a  crise  mundial  que  perdura,  principalmente  nos  países

europeus,  ainda contribui  com 25% do VAF. O nosso desenvolvimento também é

puxado pela Iveco, uma das maiores fábricas de veículos leves e pesados do mundo

e  que  tem  previsão  de  investimentos,  para  este  ano,  de  cerca  de  mais

R$300.000.000,00,  transformando a unidade de Sete  Lagoas numa das principais

geradoras de emprego da nossa cidade. Na esteira do progresso, contamos ainda

com aproximadamente 20 indústrias-satélites de autopeças instaladas ou em fase de
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instalação, próximas à fábrica, para atender a Iveco, no eixo industrial da Rodovia

MG-238.

Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  ao  decantar  todo  esse  desenvolvimento,

estação tão auspiciosa de nossa história, digo com muita propriedade que tudo isso

está mudando a vida de milhares de pessoas, gerando empregos e fortalecendo a

economia tanto da nossa cidade como do Estado, melhorando, assim, a qualidade de

vida do nosso povo. Não poderia também deixar de citar outras empresas, como a

Ambev, a quinta maior cervejaria do mundo, que hoje produz cerca de 40 milhões de

litros por mês, a fábrica de tecidos Cedro Cachoeira, a Itambé e a Bombril,  entre

outras.  Há  que  destacar  também  a  fábrica  de  cimentos  Brennand,  que  será

inaugurada ainda este ano e que tem previsão de gerar cerca de 1.500 empregos

diretos e indiretos. A cidade também vem-se destacando muito em investimentos no

campo da educação, caminho trilhado por muitos  países para chegar  ao Primeiro

Mundo. Contamos hoje 13 faculdades que acolhem cerca de 20 mil alunos, o que

significa, sem dúvida alguma, a consolidação de uma cidade universitária. No campo

do esporte, muito nos orgulha a Arena do Jacaré, construída dentro dos padrões dos

melhores estádios do País, com capacidade para 20 mil pessoas e com iluminação

executada pela nossa grandiosa e respeitada Cemig, dentro do mais alto padrão de

tecnologia do mundo. E aqui gostaria de abrir um parêntese para agradecer ao ex-

Governador Aécio Neves e ao Governador Anastasia o investimento feito na cidade,

transformando Sete Lagoas em um grande palco de eventos esportivos. Muito nos

orgulham também os Lagos Encantados, o Parque da Cascata, a Serra de Santa

Helena, vigilante e atenta, testemunha permanente da nossa vida e da nossa história,

a Gruta Rei do Mato, única gruta viva em formação visitável do Brasil, uma obra de

arte  esculpida  pela  mão  da  natureza,  hoje  monumento  estadual.  Jamais  poderia

deixar de citar o nosso folclore, onde dominam o congado e as folias de reis, que,

somados,  envolvem  cerca  de  4  mil  participantes.  Estamos  a  um  passo  de  nos

tornarmos um polo turístico, e ações nesse sentido já estão sendo implementadas.

Temos também a maior horta comunitária do mundo, construída debaixo das redes de

transmissão da Cemig,  gerando centenas de empregos para as  famílias de baixa

renda, além de fomentar a agricultura familiar. Não poderia deixar de citar o setor de
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serviços e comércio que crescem a passos largos: o Shopping Center Lagoa, com

suas  150  lojas,  um  empreendimento  de  R$70.000.000,00,  e,  brevemente,  a

inauguração do Lagoa Center Shopping, no coração da cidade. Todo esse progresso,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, irradia também expectativa de melhores momentos

também para a economia dos Municípios da região da Amav, no entorno de Sete

Lagoas.

Tudo isso porque sinto uma espécie de dever. Dever de trazer ao Plenário desta

Casa o perfil da cidade e da região que me deu mais de 80% dos votos para que hoje

eu possa usar esta tribuna como representante do povo mineiro, o que me orgulha

muito  e  faz  aumentar  a  minha  responsabilidade  de  trabalhar  e  buscar  mais

investimentos nas áreas de educação, saúde, saneamento, dentre outras. Espero que

o  eco  da  minha  voz,  que  representa  milhares  de  mineiros,  possa  repercutir  nos

órgãos  governamentais,  sensibilizando  os  governos  para  atender  os  pleitos  e  os

anseios de nossos munícipes. Invoco a inscrição do nosso brasão “ad altiora nata” -

Sete Lagoas, uma cidade nascida para o alto -, e gostaria de estendê-lo a todas as

cidades mineiras que, de alguma maneira, participaram para que eu pudesse usar a

palavra neste momento. Gostaria de levar nossa mensagem, nosso abraço e nosso

agradecimento a essas pessoas que confiaram em nós, depositando seu voto na urna

para que hoje pudéssemos estar aqui representando não só o PMN, mas as cidades

que  nos  confiaram  esse  mandato.  Concedo  um  aparte  ao  nosso  querido  amigo,

Deputado Duarte Bechir, hoje também companheiro de partido.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Nobres pares da Casa, Deputado Duilio de

Castro, eu não poderia deixar de apartear V. Exa. sendo este o seu primeiro discurso,

sua primeira participação nesta tribuna. Tenho certeza de que o companheiro, que

defende, assim como eu, no PMN, a liberdade, vai estar na tribuna outras vezes para

ajudar na construção da nossa Minas Gerais, que caminha a passos largos para o

desenvolvimento em todos os setores. Queria tão somente, neste momento, dizer ao

companheiro que essa marca ficará por muitos e muitos anos. O trabalho de V. Exa.

está  somente  começando.  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Sete  Lagoas,

Vereador atuante, tem demonstrado um trabalho exemplar por onde passa. Sei que

esse  momento  hoje,  na  tribuna,  é  especial,  marcando  o  início  efetivo  de  um
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parlamentar que vem para somar, engrandecer Minas Gerais, como também o Partido

da Mobilização Nacional. Seja bem-vindo e parabéns pela fala. Os cumprimentos do

companheiro Duarte.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  -  Muito  obrigado,  companheiro,  Deputado  Duarte

Bechir,  atuante,  que  tem  feito  um  trabalho  exemplar  nesta  Casa.  Os  nossos

agradecimentos  pelas  palavras  de  V.  Exa.  que  se  referem  a  minha  pessoa.

Certamente seremos parceiros e trabalharemos pelo desenvolvimento e em prol do

povo mineiro. Concedo um aparte à Deputada Luzia Ferreira, que também fez um

grande trabalho como Presidente na Câmara Municipal.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - A Assembleia Legislativa ganha muito com

a sua  presença.  Quem  passa pelo  poder  local,  como é  seu caso,  não só como

Vereador, mas também como Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, uma

grande cidade, próxima de Belo Horizonte e entre as 10 maiores cidades de Minas,

certamente tem muito a contribuir aqui, na discussão dos problemas de Minas Gerais.

Será  também  um  representante  à  altura  de  Sete  Lagoas.  Já  o  conhecia.  Como

também Presidente do Legislativo Municipal, estivemos juntos em vários momentos,

discutindo  problemas  que  diziam  respeito  ao  fortalecimento  do  Poder  Legislativo.

Parabéns a V. Exa. Cumprimento o eleitor de Sete Lagoas, que soube reconhecer a

sua liderança, o seu compromisso. Pode ter certeza de que, juntos, continuaremos

discutindo os problemas não só de Minas, mas também de nossas cidades.

O Deputado Duilio de Castro - Muito obrigado, Deputada. 

Sr.  Presidente,  gostaria  de  discutir  mais  dois  assuntos,  mas não  sei  se  haverá

tempo.  Um  foi  trazido  pelo  Deputado  Bruno  Siqueira  ontem  e  falava  sobre  os

“royalties”  do  pré-sal.  Temos  que  fazer  uma  mobilização  em  Minas  Gerais,

precisamos  fazer  um  mutirão  da  mobilização.  Deputados,  Vereadores,  Prefeitos,

precisamos fazer esse mutirão, defender os interesses do povo mineiro e mostrar ao

Rio de Janeiro que o subsolo e o mar não são do Rio de Janeiro, são de todos os

brasileiros. É a oportunidade de trazer recursos aos Municípios, principalmente os

menores,  que  dependem  de  recursos  do  governo  federal.  Talvez  seja  a  nossa

oportunidade de defendê-los. 

Trarei essa matéria à Casa novamente no momento oportuno para um debate mais
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amplo.

Neste finalzinho,  gostaria  de parabenizar a nossa Secretária de Planejamento e

Gestão,  Renata  Vilhena,  que  esteve  aqui,  ontem.  Não  tive  a  oportunidade  de

manifestar-me naquele momento, mas gostaria de parabenizá-la por ter dado ontem

uma aula de gestão pública. Sou formado em Administração e sei da facilidade que

teve em chegar aqui e falar, bem como do conhecimento que demonstrou possuir.

Deu uma aula sobre a reestruturação do Estado, mostrou onde o Estado estava, onde

está e aonde quer chegar. Precisamos reconhecer que o governo do Prof. Antonio

Augusto Anastasia acerta novamente quando coloca no planejamento uma Secretária

como  a  Renata  Vilhena.  Com  muita  propriedade,  demonstrou  um  amplo

conhecimento para estar à frente dessa Pasta. Tenho certeza de que contribuirá muito

para a continuação da reestruturação do Estado, que vai levá-lo ao topo do “ranking”

dos Estados mais bem administrados da nação brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos Deputados que me apartearam. Um

abraço a todos, principalmente ao povo mineiro, que contribuiu com a democracia e

me confiou o seu voto para que eu pudesse aqui, hoje, representá-lo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira - Sr. Presidente, Deputado José Henrique. De antemão,

cumprimento toda a Mesa Diretora desta Casa. Quero manifestar, de forma especial,

minha alegria de ter visto a instalação nesta semana do projeto de sustentabilidade

ambiental.  Leve os meus cumprimentos ao  Sr.  Presidente.  Eu já  estava de certa

forma incomodada por não ter onde colocar separadamente os papéis que usamos

em profusão aqui, na nossa atividade parlamentar. A Casa, então, pensou um projeto,

que está sendo implementado, ao qual já manifesto a adesão do meu gabinete. Já

trabalhava com a sustentabilidade na Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Faço uma reivindicação a fim de que a Casa disponibilize papel-ofício reciclado

para  que  possamos  também  fazer  os  nossos  ofícios  seguindo  essa  linha  de

sustentabilidade. É uma pequena contribuição, um pequeno exemplo que podemos

dar no dia a dia da nossa atividade.

Manifesto a minha alegria de integrar este seleto grupo de representantes do povo,
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77  Deputados  e  Deputadas.  Neste  curto  período  de  convivência,  enalteço  a

capacidade  de  trabalho  de  todos  vocês,  a  capacidade  de  iniciativa  política,  de

estarem atentos aos problemas de Minas Gerais, do Brasil e do nosso povo. É com

muita alegria que estou aqui, vindo do poder público de Belo Horizonte, onde tive o

meu trabalho reconhecido pela população como Vereadora e como gestora pública da

Prefeitura de Belo Horizonte. Quero aqui fazer um cumprimento especial à bancada

feminina da Casa, Deputadas Rosângela Reis, Liza Prado, Maria Tereza Lara e Ana

Maria Resende. Se para todos nós é difícil vencer essa barreira da representação

parlamentar,  de  convencer  os  eleitores,  de  nos  apresentar  à  população  e  ser

vitoriosos,  para  as  mulheres,  que  têm  toda  uma história  de  exclusão  do  espaço

público, começando, inclusive, no poder local, no âmbito das nossas cidades, é muito

mais  difícil.  Então,  as  companheiras  que  aqui  estão  merecem  esse  cumprimento

especial, pois estamos quebrando os paradigmas no Brasil de ter, nos seus mais de

500 anos de história, essa reiterada exclusão das mulheres do espaço político. Talvez

o Brasil  seja a  única  democracia  no  mundo que teve uma participação ativa  das

mulheres no processo de redemocratização, mas não conseguiu, nessa vigência do

período  democrático,  garantir  às  mulheres  condições  para  que  pudessem  ser

vitoriosas,  não  só  no  Parlamento,  mas  também  nos  Executivos,  onde  a  nossa

presença nunca ultrapassou o patamar de 10%. 

Queria dizer que durante minha campanha política, em que fui eleita, tive imenso

prazer de, com muita dedicação, defender o nome do nosso Governador Anastasia.

Fomos coligados, pois o PPS, meu partido, é um aliado tradicional do PSDB. Trata-se

daquelas alianças que defendemos com convicção, não é apenas uma aliança formal.

Por  onde passava,  quando me perguntavam qual  era o meu Governador,  tinha o

prazer de dizer que apoiava Antonio Anastasia. 

Neste momento, quero dizer aos colegas - às mulheres, aos homens, às Deputadas

e  aos  Deputados  -  que  essa  satisfação  começa  a  mostrar  que  tinha  muita

assertividade.  Ontem, recebemos  nesta Casa a  Secretária  Renata  Vilhena.  Como

mulher, sinto muito orgulho de ver uma mulher ocupando um cargo de tanto destaque

em  nível  de  governo  estadual,  com  tanta  competência  e  tanta  responsabilidade

pública na sua missão: administrar a Secretaria de Planejamento. Vimos ontem um
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governo  que  marcará,  em  Minas  e  no  Brasil,  a  gestão  pública  inovadora,  com

coerência, que tem uma lógica em todo o processo de reestruturação.

Encantou-me  saber  que  esse  projeto,  que  é  uma  gestão  em  rede,  com  sua

horizontalidade permitirá, como pilar, a interferência e a participação da população na

avaliação e na condução dos principais projetos de políticas públicas do governo do

Estado. No entanto, destaco a modernidade de tratar a questão de forma intersetorial,

de buscar, até mesmo no governo, na gestão de políticas públicas, a transversalidade

e a intersetorialidade, pois o cidadão é um só. Por todos os lados por onde andamos,

sabemos que os cidadãos precisam de educação e de saúde. Sabemos que a saúde,

para dar certo, deve ser incorporada às atividades de lazer, culturais e físicas; e que a

educação deve  estar  articulada  com o  esporte,  a  cultura,  o  lazer  e  a  saúde.  No

entanto, continuávamos tendo uma gestão pública compartimentada, ou seja, cada

um em seu caixotinho, na sua secretaria executando apenas suas políticas públicas. 

Esse novo conceito,  que é inovador  no  Brasil,  extremamente importante para  a

eficácia e a eficiência das políticas públicas, começa a se desenhar neste Estado.

Vencida a questão da legalidade das leis delegadas, o mais importante a ser discutido

é exatamente o conteúdo da reforma que trouxe essa grande inovação na gestão

pública, que irá regionalizar ações, trabalhar de forma intersetorializada e que, por

isso, permitirá, de forma mais efetiva, a participação da sociedade civil. Encheu-me

de orgulho poder voltar ao meu eleitor para dizer: estávamos certos ao elegermos

nosso Governador Anastasia e continuarmos esse governo, que começou em 2003

com Aécio Neves, em cuja gestão o atual Governador, em áreas diferentes, também

contribuiu decisivamente para reorganizar esse modelo de gestão. 

Gostaria de destacar duas novas ações desse governo que julgo serem da maior

importância: a primeira é o Decreto nº 45.550, de fevereiro deste ano, que propõe a

contrapartida  social  para  transferência  voluntária  de  recursos  do  Estado  para  os

Municípios. A primeira vez na história deste país um Governador também articula a

liberação e os investimentos nas áreas urbanas com a melhoria dos indicadores e

das ações na área social.  Articulado com essa reforma, com o mesmo modelo de

gestão,  previsto nas recentes leis  implementadas no Estado,  temos o  Decreto  nº

45.550,  que  é  uma  novidade;  portanto  servirá  de  exemplo.  Ele  melhorará  os
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indicadores da saúde e da educação, como o nível de aprendizado e do Ideb, e os da

evasão escolar e da distorção de faixa etária. Também haverá a questão do controle

da dengue e dos índices de assistência social. Então, quero falar da minha alegria de

ver  que o  governo,  para  além das intenções,  efetivamente começa a criar  novos

instrumentos e possibilidades de gestão para alcançar esse sonho que é de todos

nós: garantir a ampliação da cidadania plena e a melhora da qualidade de vida da

população  e  ter  um  Estado  mais  harmônico  no  seu  desenvolvimento  regional  e,

portanto,  mais  democrático.  Esse  modelo  não  hierarquizado,  mas  horizontalizado

também permite uma interferência e uma participação de forma mais efetiva.

Quero também ressaltar uma outra iniciativa que, como bióloga, muito me alegra: a

implantação na cidade de Lagoa Santa do Centro de Tecidos Biológicos, que será o

primeiro de forma integrada da América Latina e propiciará elementos para que a

nossa rede hospitalar realize as novas terapias, estas, aliás, que são o que há de

mais inovador na medicina: as células-tronco e os transplantes de células de medula

óssea. Esse centro, o CTBio, fornecerá sangues raros, peles, tecidos musculares,

ossos e células  de cordão umbilical,  placentárias  e de medula  óssea.  Ele  é uma

inovação extremamente positiva na área da saúde, a qual não tínhamos e não existe

no Brasil nem na América Latina. Assim, vemos o compromisso de também dotar o

nosso  Estado  de  todas  as  possibilidades  para  melhorar  a  saúde,  talvez  a  maior

demanda da população em todos os níveis. Vemos que, com as medidas do governo

do Estado, isso está saindo do papel e deixando de ser um sonho para se transformar

em realidade.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - É um prazer muito grande aparteá-la,

Deputada Luzia Ferreira, e também recebê-la nesta Casa. Temos uma expectativa

muito grande quanto ao seu trabalho. Há também uma preocupação generalizada da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais de ter, cada vez mais, um nível elevado para

construir um Estado mais avançado, como tem feito o nosso governo, desde o tempo

de Aécio Neves e Anastasia, e agora continuando com Antonio Augusto Anastasia e

Alberto  Pinto  Coelho.  V.  Exa.,  desde  os  bons  tempos  de  Presidente  da  Câmara

Municipal de Belo Horizonte, demonstra toda a sua competência.

Quando tivemos a oportunidade de vê-la eleita Deputada e agora na tribuna desta
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Casa, nós, que temos a honra de liderar o bloco ao qual V. Exa pertence, o Bloco

Transparência  e  Resultado,  bloco  de  sustentação  do  governo  do  Estado,  não

poderíamos deixar de estar presentes para revelar a nossa alegria em tê-la do nosso

lado, em tê-la na Assembleia de Minas. Até porque, Deputada, temos muitos assuntos

para tratarmos juntos. Na verdade, temos resultados do governo que aí está e muito

que falar,  como demonstrou ontem a Secretária Renata Vilhena e hoje demonstra

muito  bem  V.  Exa.  Estamos  no  bloco  de  sustentação  do  governo  e  temos

tranquilidade nessa situação. Conversava sobre isso. Defendemos o governo com a

consciência tranquila,  seguros de que ele é bom para Minas Gerais,  de que está

fazendo o  Estado  avançar,  desde os idos de  2003,  desde o  Choque de Gestão,

passando pelo Estado para Resultados e agora pelo Estado em Rede. Tudo isso

facilita o nosso trabalho. Assim, mais uma vez, quero parabenizar V. Exa. e todos os

novos Deputados que chegam a esta Casa com seu trabalho e sua disposição.

A Deputada Luzia Ferreira - Muito obrigada, Deputado. Conte sempre comigo na

articulação do nosso Bloco Transparência e Resultado.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Minha dileta amiga Deputada Luzia Ferreira,

por termos tido êxito no pleito eleitoral de 2004, tivemos a oportunidade de chegar

juntos  à  Câmara Municipal  de  Belo  Horizonte.  Participamos  da  Legislatura  2005-

2009. Em 2010, fomos reeleitos Vereadores e agora chegamos juntos a esta Casa

Legislativa, à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.  Quero felicitá-la.

Sou testemunha da sua inata vocação não só para o exercício eletivo, mas também

para servir ao próximo. A sua história antecede ao mandato eletivo, ainda à frente de

mais de uma regional em Belo Horizonte. Desejo-lhe todo o sucesso. Da minha parte,

receba  o  meu  respeito  e  a  minha  admiração.  Aqui,  lamentavelmente,  há  poucas

mulheres, apenas cinco, mas qualitativamente elas estão muito bem representadas.

Vocês, mulheres, vêm cada vez mais ocupando importantes espaços, de tal forma

que no nosso país temos, pela primeira vez, uma Presidente da República. E V. Exa.

foi  a  primeira  Presidente  da  Câmara  Municipal  da  nossa  Capital,  portanto  tenho

certeza de que nesta Assembleia prestará relevantes serviços ao povo de Minas.

Parabéns e sucesso.

A  Deputada  Luzia  Ferreira  -  Deputado  Fred  Costa,  obrigada  pelas  palavras.
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Também sou admiradora do seu trabalho, da sua capacidade, da sua eficiência ao

estudar e atuar nos assuntos novos, já como Deputado. Para concluir, Sr. Presidente,

quero dizer que, nesta semana, a Presidente Dilma listou os cortes no Orçamento. Vi,

com muita tristeza, os cortes no programa Minha Casa, Minha Vida. Ontem postei no

“Twitter” - hoje repercutiu em um jornal - um comentário denominando Dilma de Mãos

de Tesoura. Não é o Edward do filme, porque ele fazia belas esculturas com as suas

habilidosas  mãos  de  tesoura.  Acredito  que  a  Presidente  Dilma,  ao  cortar

R$5.000.000.000,00 do programa Minha Casa, Minha Vida, portanto 40% de todos os

recursos destinados a essa área, não só mutilou os sonhos de milhões de brasileiros,

mas  também arranhou,  mutilou  sua credibilidade,  porque  esse  foi  o  assunto  e  o

compromisso mais assumido durante a campanha eleitoral, ou seja, que não haveria

cortes, que esse programa seria prioridade. Ela se apresentou como a mãe do PAC;

portanto  ficamos  muito  tristes  ao  saber  que  o  sonho  da  casa  própria,  que  foi

arduamente discutido como compromisso de campanha, foi o corte mais drástico, em

termos de políticas públicas, na divulgação dos cortes do governo. Deixo registrado

meu inconformismo com essa medida. Trata-se de uma política pública fundamental

para a população mais pobre deste país. É injustificável essa ação. É, de certa forma,

jogar por terra tudo o que foi dito na campanha eleitoral.

Quero fazer coro com o Deputado Carlin Moura, que não está aqui agora - olha que

ele é Deputado de um partido da base aliada -, que também postou no seu “Twitter”:

Como vamos enfrentar os grandes problemas do Brasil? Cortando investimentos e

elevando  os  juros,  conforme  receita  recente  do  governo  federal?  Deixo  a  minha

indignação com esse corte. Minas Gerais é o Estado que mais perderá com essa

ação,  considerando-se  também  as  emendas  da  bancada  federal.  Espero  que  se

articulem,  pois  Minas  é  um  Estado  importante.  Aliás,  foi  aqui  que  nasceu  a

Presidenta.  Isso  foi  muito  divulgado  para  atrair  votos.  Esperamos  que  ela  reveja

esses investimentos no Estado. Minas é o segundo Estado da Federação, deu a ela

uma votação expressiva, e precisamos continuar avançando nesse sentido. Mais uma

vez, registro o meu inconformismo com essa tesourada no programa Minha Casa,

Minha Vida, e, de resto, em todos os investimentos das emendas parlamentares que

estavam previstos para Minas Gerais. Muito obrigada.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, membros da Mesa, Sras. Deputadas

e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para relembrar a reunião de ontem e externar

grandes elogios à presença da nossa Secretária de Planejamento e Gestão, Renata

Vilhena, que nos beneficiou com todos os esclarecimentos necessários a respeito do

tão discutido e debatido assunto da lei delegada. Nossa Secretária foi muito feliz, pois

pôde, no tempo permitido pela democracia da Casa, fazer colocações adequadas à

arguição formulada por todos nós do Plenário da Assembleia Legislativa.

Mas  no  meu  entendimento,  Sr.  Presidente,  nobres  Deputadas  e  Deputados,  a

discussão de leis delegadas e medidas provisórias não faz muito sentido, já que são

ambas dispositivos constitucionais. O que me deixa um pouco perplexo é que nesse

cenário  jurídico,  Sr.  Presidente,  alguns gestores públicos estão inovando,  como o

Governador do Distrito Federal, Sr.  Agnelo Queiroz, do PT, que está fazendo uma

reforma administrativa por meio de decreto. Não sou eu quem vai dizer que isso está

errado ou correto; é simplesmente uma inovação. 

Simultaneamente, a Presidente Dilma também inova: com o aval da sua base aliada

no Congresso, vai majorar o salário mínimo do povo brasileiro por meio de decreto.

Também não vou discutir se isso está certo ou errado. Quero apenas alertar que esse

dispositivo jurídico deixou, caro Deputado João Leite, vários integrantes das escolas

de pensamento jurídico do País em conflito: alguns dizem que sim; outros, que não.

Mas o que nos deixa mais perplexos, Deputado Doutor Wilson, é que, a partir  de

agora, a majoração do salário mínimo vai ser feita nos corredores frios do Palácio do

Planalto. Foram afastados das discussões as centrais sindicais e aqueles que nos

representam  no  Congresso  Nacional:  Deputadas,  Deputados,  Senadoras  e

Senadores.  Mais  ainda:  a  equação  formulada -  que não  é  matemática,  já  que a

matemática  é  exata,  mas  econômica  -  apresenta  diversas  variáveis.  Assim,  a

majoração do salário mínimo será feita pela meta inflacionária e dos dois últimos anos

do crescimento do PIB. Fica, então, o alerta: e se o PIB não crescer? Se tivermos

uma crise? Aí, inventa-se nova equação - econômica, não matemática.

Paralelamente  a  isso,  para  refletir  um  pouco  mais,  no  ano  passado  o  Ministro
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Mantega afirmou várias vezes na mídia que não haveria ajuste fiscal em 2011. Agora,

fomos  surpreendidos  com  esses  cortes.  São  cortes  altamente  expressivos,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados! As universidades federais e os centros educacionais

tecnológicos terão um corte, Deputado João Leite, de 10% no custeio, atrapalhando o

plano de reestruturação e ampliação dessas instituições federais de ensino. A Polícia

Federal e as pessoas do Ibama terão cortes em suas diárias e passagens - como vão

ficar o trabalho nas fronteiras e o trabalho de policiamento e de segurança nacional?

Mais ainda, tivemos aumento na taxa de juros. Mais ainda, foram tomadas medidas

restritivas ao crédito. E, como bem disse aqui a nobre Deputada Luzia Ferreira, em

seu breve mas profundo pronunciamento, a mãe do PAC corta na carne o programa

habitacional.  Pobres  coitados  daqueles  que  sonhavam  com  sua  casinha!  É  um

programa de mídia. Falam tanto da mídia em Minas Gerais, mas o que o governo

federal  faz  com  a  mídia  é  de  assustar,  Deputados  Gustavo  Valadares  e  Bruno

Siqueira. Tudo isso é impressionante. Mais ainda, Deputado Bonifácio Mourão, nosso

Líder, que acaba de chegar, o governo federal vai autorizar mais transações cruzadas

dentro das estatais. 

Autorizará a transferência das ações da Petrobras e da Eletrobras para financiar o

BNDES e a Caixa Econômica, que recentemente entrou numa gelada de negociação

do Banco PanAmericano. 

Portanto a mídia é muito boa, o estardalhaço é bonito, mas hoje já mudaram a cifra.

Deputado  João  Leite,  o  corte  real  não  é  de  R$50.000.000.000,00,  mas  sim  de

R$13.000.000.000,00, porque o resto são números maquiados. É uma contabilidade

mística  para  inflar  o  superávit  primário.  Os  economistas  brasileiros  de  diversas

escolas econômicas também ficam perplexos: “mas é isso tudo?”. 

Na verdade,  Presidente  José Henrique,  o  que importa  é  a  ação direta  para  os

brasileiros. Vamos aguardar com expectativa o que acontecerá de efetivo para o povo

brasileiro.  E,  Deputado  João  Leite,  sabe  por  quê?  Muitas  pessoas  estudaram,

estudaram,  estudaram,  pagaram  taxas  de  inscrição,  porém  cortaram  o  concurso

público  e  suspenderam  as  nomeações.  Recentemente,  numa  matéria  em  jornal,

lemos que o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por meio de medida provisória,

está  terceirizando  serviços  dos  hospitais  universitários.  E  o  que  acontecerá  com
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quem fez concurso? É isso que tenho a dizer.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, acompanho com

muito interesse o seu discurso. Na verdade, fiquei um pouco preocupado em aparteá-

lo,  já  que V.  Exa.  inicia  sua  fala  com seu  vasto  conhecimento.  Normalmente  as

pessoas  que  aqui  se  encontram  e  que  são  formadas  em  Engenharia  ficam

apavoradas diante de um professor de Cálculo da Universidade Federal de São João

del-Rei.  No  entanto  V.  Exa.  faz  um  discurso  denso,  com  conteúdo  e  muitas

informações importantes. 

Gostaria  de ser breve,  mas, ao ouvir  o  seu discurso, lembrei-me da palavra de

Jesus, quando fez um alerta para seus seguidores: “Acautelai-vos do fermento dos

fariseus  e  do  fermento  de  Herodes”.  Fermento  de  Herodes  é  o  que  vemos:  o

entusiasmo com a corte e com o poder, ser alguém, um Presidente. Excelência para

cá, excelência para lá são gestos da corte, gestos dos palácios. Esse é o fermento

daquele Herodes que, ao ver uma jovem dançando, prometeu até metade do reino

para ela. No entanto ela não pediu nada mais que a cabeça de João Batista. Então o

rei, já bêbado na corte, concedeu-lhe a cabeça do Santo João Batista, que morreu

dessa maneira por causa do poder da corte. Afinal, o rei não volta atrás em suas

decisões, não é mesmo? Esse é o fermento de Herodes.

Há também o fermento dos fariseus. Jesus nos alertou em relação a esse povo:

“Faça tudo que eles falarem, mas não imitem as obras deles, porque falam mas não

fazem”.  “Sepulcro  caiado”,  disse  o  Senhor  sobre  eles.  “Por  fora  eles  têm  uma

aparência.”

Pois bem, estamos ouvindo as críticas às leis delegadas, mas, enquanto isso, em

Brasília,  o  fermento está solto:  decretos, medidas provisórias, alteração do salário

mínimo por decreto, o que fere a Constituição. Vamos ver o que o Supremo falará

sobre isso. Olha, esse é o fermento dos fariseus! Temos de ter cuidado com ele, pois

os  fariseus  falam mas  não  fazem.  Devemos  fazer  tudo  que  eles  nos  falam  para

fazermos, mas as obras deles não podemos imitar.

V.  Exa.  me  fez  lembrar  desse  alerta  de  Jesus:  “Acautelai-vos  do  fermento  da

contaminação dos fariseus e do fermento da contaminação de Herodes”. Parabéns,

continuo acompanhando o discurso de V.  Exa.,  que traz uma grande contribuição
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para este Parlamento.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado João Leite, meu irmão de

fé. Quem sabe, aos poucos, todos nós assimilemos cada vez mais os ensinamentos

de Nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Essa é uma tarefa difícil, nós dois sabemos

disso, mas é a nossa meta, o nosso alvo.

Deputado João Vítor Xavier, é de assustar que já foi anunciado também que não

haverá negociação de salários para os servidores públicos do governo federal.  E,

então, querem que o governo de Minas também promova isso. Como bem disse o

Deputado João Leite, lá há uma prática, e aqui querem que a gente tenha outra.

Quero encerrar dizendo que estarei sempre nesta tribuna batendo em uma tecla

que  considero  fundamental.  Na  condição  de  ex-Prefeito,  digo  que,  se  não

promovermos um pacto federativo neste país, se o governo federal não tiver a honra

e a dignidade, caro Líder Deputado Bonifácio Mourão, de rever, majorando, os índices

do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - e do Fundo de Participação dos

Estados - FPE -, ficaremos na mesmice: os Prefeitos com problemas nas portas, nas

áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura. Se o governo federal tomar a

iniciativa,  tenho  certeza  de  que  os  governos  dos  Estados  também  irão  rever  a

distribuição do ICMS. Claro, porque o Município é a célula mãe, e ali está o problema.

O governo federal tem de cuidar de política econômica, de política internacional. O

gestor público é o Governador, é o Prefeito.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Deputado  Rômulo  Viegas,

cumprimento V. Exa., principalmente pela segunda parte de sua fala. Apesar de ser

um municipalista convicto,  infelizmente,  quanto  mais  caminho,  mais  me desanimo

com o que tem sido feito no Brasil, principalmente nesse aspecto tão necessário que

é o pacto federativo. O governo federal quer os Estados e os Municípios agachados

perante  seu  poder.  É  o  que  temos  visto.  Passam  um  trator,  como passaram  na

eleição da Ministra Dilma Rousseff,  agora Presidente. O Presidente Lula elegeu a

Dilma e teria conseguido eleger qualquer um de nós Presidente da República, claro,

pelo seu talento, pela sua força pessoal, mas também pela força da máquina, que é

muito grande.

Não existe compromisso com a redivisão do bolo. Os Municípios e os Estados ficam
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com os pires estendidos, porque não é interessante dar força para o Estado, pois, de

um  Estado  como  o  nosso,  por  exemplo,  podem  surgir  grandes  lideranças  que

incomodarão o projeto nacional. Essa é a grande necessidade do nosso país, é a

necessidade premente do Brasil: uma discussão aprofundada de um novo pacto do

governo federal com os Estados e com os Municípios. Não é mais possível que o

Prefeito, para conseguir uma obra aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tenha de

passar a semana de pires na mão, batendo na porta da Presidente ou do Presidente,

para conseguir uma duplicação da Avenida Antônio Carlos, um pouquinho mais de

verba para o metrô ou dinheiro para o Anel Rodoviário, como está me lembrando o

Deputado João Leite,  porque o dinheiro não vem. A Praça São Vicente,  em Belo

Horizonte, por exemplo, é um dos principais pontos de estrangulamento, e o dinheiro

não vem para a obra ser feita. O dinheiro do Anel Rodoviário não vem, e a cada dia

um  caminhão capota  e  mata  tirando  a  vida  do  povo  belo-horizontino.  O governo

federal vai querer que os Municípios fiquem eternamente de cócoras esperando a sua

boa vontade, porque isso é o neocoronelismo que vivemos no Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Agradeço o aparte do nobre Deputado João Vítor

Xavier. Fico muito feliz em saber que a sua bandeira também é a do municipalismo.

Vamos  solicitar  ao  Líder  do  nosso  bloco  que  implemente  uma  frente  com  esse

objetivo, para realmente fazermos essas coisas acontecerem.

Ao encerrar, Sr. Presidente, o Deputado João Vítor Xavier alertou: a gastança do

ano passado foi  tanta  que acordou o  dragão inflacionário.  Este  já  está dando as

primeiras baforadas. E, para aquietá-lo, a conta azeda acaba de chegar: são cortes

perigosos. Veremos aonde tudo isso chegará. Como sempre, a população brasileira,

que não tem tanta informação, ficará no prejuízo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Até

breve.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Enquanto me encaminho à tribuna, já concedo

aparte ao nobre colega Deputado Alencar da Silveira Jr.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)  -  Sr.  Presidente,  enquanto  o

Deputado Gustavo Valadares chega, o aparte que faço a ele é para comunicar a esta
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Casa que, logo no início da legislatura, solicitamos ao Presidente a criação de uma

comissão  permanente  para  idosos  e  deficientes.  Ontem,  na  reunião  da  Mesa,  o

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  autorizou,  primeiramente,  o  estudo  para  a

criação dessa comissão. Será mais uma vitória desta Casa e deste Deputado, que

criou a TV Assembleia, que abriu essa comissão. Como o Deputado João Leite diz,

com  a  força  e  o  incentivo  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  ela  trará  frutos  para  os

deficientes e idosos do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço o trabalho de V. Exa., grande Deputado

desta Casa. Nos 4 minutos e 53 segundos que me restam, quero anunciar que estarei

de volta à tribuna pelo art. 70 para, como fizeram o Deputado Rômulo Viegas e outros

Deputados,  fazer  um balanço da audiência pública de ontem, que durou 4 horas.

Mesmo durando 4 horas, a Oposição disse que o tempo foi curto. Faço um desafio

público. Durante os últimos quatro anos de mandato, não tivemos mais do que uma

dezena de reuniões que duraram 4 horas, sendo que a Secretária de Planejamento e

Gestão do governo esteve presente todo o tempo. Se houve algum erro por parte

desta Casa, ocorreu por parte dos Deputados do Bloco de Oposição, que sugeriram a

mudança da reunião para o Plenário. Se permanecesse no Plenarinho IV, a reunião

poderia  durar  até  a  noite,  pois  não  havia  outra  reunião  marcada.  O  meu  amigo

Carlão, assessor  do Bloco de Oposição, sabe disso,  mas a Oposição quis  que a

reunião fosse trazida para o Plenário. Todos os Deputados da Oposição que estavam

presentes  na  reunião  são experientes,  a  maioria  com  mais  de  dois  mandatos,  e

sabiam que às 14 horas a reunião deveria ser encerrada para dar lugar à reunião

ordinária,  que  nunca  pode  ser  cancelada,  sob  pena  de  se  abrir  um  precedente

perigosíssimo para a Casa. Portanto, se houve erro de estratégia, este foi cometido

pela Oposição. A Secretária esteve presente durante toda a reunião, sem se levantar

sequer para ir ao toalete. É o Bloco Minas sem Censura.

Então, quero agradecer à Secretária, que se colocou à disposição. Mesmo tendo

retornado  de  merecidas  férias  no  dia  anterior,  às  10  horas  já  estava  aqui  para

esclarecer algumas dúvidas da Oposição. Parece que eram poucas dúvidas, porque

houve poucos questionamentos, que serão respondidos por nós, Deputados da base

do  governo,  e  que  foram  incansavelmente  respondidos  pela  Secretária  Renata
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Vilhena. Agradeço à Secretária a boa vontade e a presteza em atender esta Casa. Ela

deu mais um exemplo de que este governo não teme nem temerá vir à Assembleia

para esclarecer qualquer  dúvida a respeito de projetos de lei,  leis  delegadas etc.,

porque este é um governo transparente que age de maneira responsável.

Também quero parabenizar o meu colega de partido Deputado Gustavo Correa, que

trabalhou e,  na  primeira  reunião como Presidente  da Comissão de Administração

Pública, deu um “show”: foi imparcial, soube ser um árbitro e conduziu a reunião com

maestria singular.

Por fim, parabenizo todos os que estiveram presentes, inúmeros parlamentares da

base do governo e da Oposição, servidores, representantes de sindicatos. A reunião

foi construtiva e benéfica para o Poder Legislativo e para a população de Minas, que

pôde, mais uma vez, atestar que o Estado está em boas mãos. 

O  Estado  está  em  mãos  de  pessoas  sérias  e  comprometidas  única  e

exclusivamente em melhorar a qualidade de vida do povo mineiro, seja do Norte de

Minas, do Sul, do Centro-Oeste, da Zona da Mata, do Triângulo Mineiro, do Rio Doce.

Enfim, dos quatro cantos de Minas. Estou muito tranquilo em defender um governo

que trabalha de maneira séria e correta. E assim o farei, Sr. Presidente, dentro de 10

a 15 minutos, novamente pelo art. 70. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade

de debater e dirimir alguns pequenos questionamentos que ainda existiam por parte

da Oposição em relação à Secretária de Planejamento e Gestão, Renata Vilhena. 

* - 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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,
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em  1º/3/2011,  dos  Requerimentos  nºs  6  a  8/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,

110/2011,  dos Deputados João Leite,  Bonifácio  Mourão,  Carlin  Moura,  Celinho do

Sinttrocel,  Doutor  Viana,  Doutor  Wilson  Batista,  Duarte  Bechir,  Duilio  de  Castro,

Fabiano Tolentino,  Fred Costa,  Hélio  Gomes,  José Henrique e  Luiz Henrique,  da

Deputada Luzia  Ferreira  e dos Deputados Marques Abreu,  Paulo  Lamac,  Rômulo

Viegas  e  Sargento  Rodrigues,  e  140/2011,  do  Deputado Dalmo  Ribeiro  Silva;  de

Segurança  Pública  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em  1º/3/2011,  dos

Requerimentos nºs 13/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 42/2011, do Deputado

Gustavo Valadares, 54 e 59 a 62/2011, da Deputada Rosângela Reis, 78 e 79/2011,

do Deputado Elismar Prado, 101/2011, do Deputado Leonardo Moreira, 107/2011, do

Deputado Gustavo Valadares, este com a Emenda nº 1, e 120/2011, do Deputado

Fabiano Tolentino; de Esporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 1º/3/2011,

dos  Requerimentos  nºs  111/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  e  154/2011,  do

Deputado Neilando Pimenta; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária,  em  2/3/2011,  do  Requerimento  nºs  121/2011,  do  Deputado  Fabiano

Tolentino;  e  de  Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  1ª  Reunião  Ordinária,  em

2/3/2011,  dos Requerimentos nºs  3/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  12/2011,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 15 a 17/2011, do Deputado Adalclever Lopes, 20/2011,

do  Deputado  Gustavo  Valadares,  49  e  50/2011,  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,

56/2011, da Deputada Rosângela Reis, 81 a 90/2011, do Deputado Doutor Viana, 112

a 118 e 134/2011, do Deputado Doutor Viana, e 162/2011, do Deputado Tiago Ulisses

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Rosângela Reis (10)

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei  Complementar nº  18/2007 e dos

Projetos de Lei nºs 2.449/2008, 3.590 e 3.591/2009, 4.503, 4.849, 4.850, 4.992, 4.993

e 5.048/2010, e dos Deputados Carlin Moura (28) solicitando o desarquivamento do

Projeto de Lei Complementar nº 36/2007 e dos Projetos de Lei nºs 533, 739, 775,

961,  1.021,  1.046,  1.788  e  1.977/2007,  1.981  e  2.533/2008,  2.974,  2.975,  2.996,

2.997, 3.052, 3.404 e 3.545/2009, 4.331, 4.332, 4.344, 4.691, 4.793, 4.860, 4.968,
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5.019, 5.085 e 5.087/2010, Luiz Henrique solicitando o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 1.549/2001, Duarte Bechir (8) solicitando o desarquivamento dos Projetos

de  Lei  nºs  4.013,  4.062  e  4.075/2009,  4.512,  4.584,  4.651,  5.021  e  5.081/2010,

Sebastião  Costa  (2)  solicitando  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.065/2007 e 3.709/2009, Gilberto Abramo (20) solicitando o desarquivamento dos

Projetos de Lei nºs 71, 72, 665, 667, 674, 1.165, 1.166, 1.636, 1.762 e 1.900/2007,

2.230,  2.352,  2.353  e  2.610/2008,  3.040,  3.158,  3.355,  3.356  e  3.658/2009  e

4.202/2010, Zé Maia (11) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.109

e  1.143/2003,  3.002  e  3.361/2006,  324,  326,  696  e  1.627/2007,  4.479,  4.752  e

5.047/2010, Tiago Ulisses (6) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

3.567/2009, 4.676, 4.704, 4.927, 4.989 e 5.053/2010, Délio Malheiros (15) solicitando

o desarquivamento dos Projetos  de Lei  nºs 685,  899,  1.349 e 1.782/2007,  2.141,

2.483  e  2.725/2008,  3.025,  3.303,  3.489,  3.803  e  3.816/2009,  4.236,  4.369  e

5.046/2010, Inácio Franco (8) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

1.994/2008, 3.249, 3.736 e 3.873/2009, 4.838, 4.892, 4.920 e 4.948/2010,  Antônio

Júlio  (6)  solicitando  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  389 e  393/2007,

3.486/2009,  4.547,  4.621  e  4.982/2010,  Almir  Paraca  (9)  solicitando  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.220,  1.312  e  1.556/2007,  2.303  e

2.383/2008,  3.113,  3.114,  3.815  e  4.068/2009,  Ivair  Nogueira  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.045/2010, Sávio Souza Cruz (6) solicitando o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 108, 110, 111, 112 e 130/2007 e 4.986/2010,

Luiz Humberto Carneiro (10) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

396,  397  e  399/2007,  2.095  e  2.849/2008,  3.630  e  3.979/2009,  4.213,  4.848  e

4.870/2010, Carlos Pimenta (17) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei

nºs  242,  243,  288,  290,  291,  292,  293,  295,  296,  297,  298,  1.105 e  1.107/2007,

3.640/2009,  4.880,  4.950  e  5.080/2010,  Delvito  Alves  (8)  solicitando  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  895,  1.125 e  1.515/2007,  3.010,  3.490,

3.845,  3.962  e  4.035/2009,  João  Leite  (13)  solicitando  o  desarquivamento  dos

Projetos de Lei nºs 266, 267, 268, 269, 270, 271, 946 e 1.057/2007, 2.023, 2.031 e

2.829/2008,  3.307/2009  e  4.811/2010,  Ivair  Nogueira  e  João  Leite  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.549/2010, e Gustavo Corrêa (18) solicitando
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o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470,

471, 472, 473, 474, 582, 583 e 719/2007, 4.301, 4.465 e 4.881/2010.

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Miranda) - Requerimento do Deputado José

Henrique  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.023/2009.  A

Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do

Regimento Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr.  Presidente (Deputado José Henrique)  -  Requerimento do Deputado Carlin

Moura solicitando à Diretora-Presidente da Agência Nacional de Aviação Civil - Anac -

informações  sobre  a  situação  das  pistas  de  pouso  localizadas  no  Município  de

Ituiutaba, no que se refere à possibilidade de implantação de aeroporto, à demanda

por transporte aéreo na região e à infra-estrutura disponível para atender a população

local.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares solicitando a palavra

pelo art.  70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  antes  de  iniciar  meu

pronunciamento,  gostaria  de  fazer  um  questionamento  a  V.  Exa.,  solicitando  que

consultasse até a assessoria da Casa. O Deputado Duarte Bechir  pertence a um

partido que está no bloco liderado pelo Deputado Tiago Ulisses, que não está na

Casa, e ele gostaria de falar pelo art. 70 em nome do Bloco. Como os Vice-Líderes

ainda não foram escolhidos, eu, como Líder da Maioria, poderia fazer essa solicitação

ou apenas o Deputado Tiago Ulisses pode fazê-la?

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Informo ao nobre Deputado que V.

Exa. poderia fazer a indicação apenas para o Bloco Transparência e Resultado.

O Deputado Gustavo Valadares* - Não há ninguém que possa fazê-lo pelo bloco do

Deputado Duarte Bechir, na ausência do Líder? 

O Sr. Presidente - Não, apenas o Líder ou os Vice-Líderes do bloco.

O Deputado Gustavo Valadares* - Quem sabe o Deputado mais velho? Iniciarei

meu pronunciamento e deixarei este questionamento.
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O Sr. Presidente - Está com a palavra o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Iniciarei minhas

palavras com um pronunciamento já feito por outro parlamentar nesta Casa. Peço

licença,  até  pela  ausência  dele  -  ele  é  meu amigo,  respeito-o  muito.  Ele  disse o

seguinte  em  um  pronunciamento  feito  em  10/5/2000:  “Peço  aos  Deputados  que

deleguemos de vez esse poder ao Governador do Estado”. Ele estava falando sobre

lei delegada. Também no mesmo dia 10, em outro pronunciamento, disse: “Portanto,

solicitaria aos Deputados que déssemos essa delegação ao Governador, e não meia

delegação”. O autor desse pronunciamento é o Deputado Rogério Correia, pessoa

que respeito muito. Ele está em Brasília, mas gostaria que estivesse aqui para que

debatêssemos esse pronunciamento. Ele defendeu, em maio de 2000, a concessão

de poder ao então Governador Itamar Franco para edição de leis delegadas naquele

governo. Ontem o Deputado Rogério Correia, e não é segredo para ninguém, disse

aqui  que defendeu naquela época essa delegação de poderes ao Governador  do

Estado porque se trataria apenas de questão de aumento de salário de servidores.

Fiz questão de verificar a Resolução nº 5.194/2000, projeto encaminhado à Casa pelo

Governador  solicitando  o  direito  de  redigir  leis  delegadas.  Ela  diz  o  seguinte,  no

parágrafo  único  do  art.  1º:  “Estende-se  a  delegação  de  que  trata  o  “caput”  à

reestruturação de carreiras  e  de  quadros de pessoal  das administrações  direta  e

indireta do Poder Executivo.” Então não se tratava apenas, quando da aprovação, - e

foi  aprovada  -  da  concessão  ao  Governador  do  Estado  do  direito  de  redigir  leis

delegadas para majoração de salário de servidores. Está claro aqui,  no parágrafo

único,  que  se  tratava  até  de  reestruturação  de  carreiras  de  servidores  das

administrações direta e indireta do Estado. 

Queria apenas fazer essa observação no início de meu pronunciamento para deixar

claro que ontem os questionamentos feitos pela Oposição não puderam e não podem

ser feitos pela questão da legalidade, da juridicidade da edição de leis delegadas. Na

política, Deputado Adelmo Carneiro Leão, tudo é cíclico. Estamos hoje no Bloco da

Situação e V.  Exa.  pertence ao Bloco da Oposição.  Amanhã poderemos estar  no

bloco  da  Oposição  e  V.  Exa.  no  da  Situação.  Isso  acaba  nos  trazendo  um

ensinamento: cautela na hora de defendermos ou atacarmos algumas bandeiras no
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Parlamento, porque podemos defender essa bandeira e daí a alguns dias podemos

estar do outro lado atacando-a. Por isso, precisamos de um pouco de cautela. Antes

de conceder aparte aos Deputados Rômulo Viegas e João Leite, quero dizer que ficou

claro para mim que, como o Líder do Bloco da Oposição, Deputado Rogério Correia,

em 2000,  votou e pediu expressamente que dessem a delegação ao Governador

Itamar Franco à época, a questão das leis delegadas não pode ser posta como uma

questão de legalidade, conforme dito por  um ou outro que é inconstitucional,  que

deveríamos acabar com isso ou com aquilo. Não é por aí.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Parabenizo  o  Líder  da  Maioria,

Deputado Gustavo Valadares, que, com muita propriedade, retoma o tema das leis

delegadas. São muito interessantes os rumores que chegam ao nosso conhecimento,

segundo os quais, na Capital brasileira, dentro do Congresso, estão promovendo uma

coleta de assinaturas para interferir na Constituição e acabar com as leis delegadas.

Poderíamos  então,  de  público,  registrar,  perante  a  imprensa,  que  eles  também

deveriam colher as assinaturas para acabar com as medidas provisórias. O Deputado

João Leite falou, com muita propriedade, que lá há um comportamento, e aqui há

outro.  Aqui  há um discurso,  e lá  há outro,  e temos que fazer  o papel  de prestar

esclarecimentos.  Com  o  valor  que  a  mídia  gastou  nesta  semana  falando  em  lei

delegada no Estado poderíamos estar debatendo muito mais assuntos interessantes

a respeito de projetos que visem melhorar a condição da população da nossa cidade.

Agradeço-lhe o aparte.

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa. o aparte que engrandece

este pronunciamento. 

O  Deputado João Leite  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Gustavo  Valadares.

Parabéns a V. Exa. Pesquisou, e a Assembleia Legislativa nos dá essa oportunidade,

com uma estrutura muito forte de assessoria, documentação, memória, lembrança e

arquivos muito ricos, aos quais podemos recorrer em alguns momentos. Lembro-me

de que naquela época não havia o Democratas, era o PFL; e o PSDB e o PFL eram

oposição nesta Casa. O Deputado Rogério Correia era Více-Líder do governo, e o PT

apoiava o governo do PMDB. Lutamos muito contra aquela delegação, porque ela

não  visava apenas  mexer  com o  salário  dos  servidores,  mas  mexer  nas  tabelas
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salariais. Naquele momento foi feita uma injustiça que nunca mais o Estado de Minas

Gerais corrigirá: o Soldado ficou com o piso salarial de R$900,00, e o professor ficou

com o piso de R$180,00. Só que há uma diferença: temos 15 mil soldados e 300 mil

professores. Como as carreiras serão equilibradas agora? Quando houver qualquer

movimento  salarial,  os  Deputados  sentirão  como  vai  ser  difícil  buscar  uma

equiparação.

É importante lembrar também que o Deputado Amilcar Martins, do PSDB, àquela

altura entrou com uma legislação, solicitando...

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Uma  emenda,  para  que  as  leis  delegadas

redigidas  pelo  Governador  retornassem  à  Casa,  para  passar  pelo  crivo  dos

parlamentares.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Derrotada  a  emenda,  ninguém  veio  à

Assembleia Legislativa explicar absolutamente nada. O governo não aceitou vir aqui e

nenhum Secretário compareceu à Assembleia Legislativa.

É importante dizermos isso porque os que nos acusam hoje gritavam, em outra

época, desta tribuna: “O PSDB e o PFL são contra os servidores, não querem dar

aumento para os servidores”.  E nos impuseram uma derrota colocando aquela lei

delegada, que não foi uma lei como essa que tratou de questões administrativas,

explicadas aqui ontem. Foi uma lei que mudou para sempre as carreiras salariais, as

tabelas salariais no Estado de Minas Gerais. Parabéns, Deputado Gustavo Valadares!

O Deputado Gustavo Valadares* - Agradeço a V. Exa. Sr. Presidente, tenho apenas

mais  uma observação. No Distrito  Federal  não existe lei  delegada.  O Governador

Agnelo  Queiroz,  do  PT,  recentemente  empossado,  extinguiu  algumas  secretarias,

criou outras, fez remanejamentos por meio de decreto, que não passou pela Câmara

Legislativa. E a lei delegada passa pela Câmara Legislativa! 

Se  as  senhoras  parlamentares  e  os  senhores  parlamentares  não  quiserem

conceder  o  direito  ao  Governador  de  elaborar  leis  delegadas,  ele  não  terá  esse

direito. Decreto não passa nem se discute na Casa. O PT, que governa o Distrito

Federal,  fez,  então,  mudanças  na  administração  direta  e  indireta  do  governo  do

Distrito Federal por meio de decreto.

Mais do que isso, faço aqui uma convocação nesses seis minutos que me restam.
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Solicito aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas, independentemente de coloração

partidária, de questões políticas e ideológicas, que fiquemos ao lado do povo mineiro

e brasileiro. A Presidenta Dilma Rousseff, como gosta de ser chamada, recentemente

empossada, encaminhou o primeiro projeto de envergadura ao Congresso Nacional,

cujo assunto era o salário mínimo. Por esse projeto, a partir do próximo ano, 2012, o

salário mínimo seria estabelecido por decreto sem que passasse por discussão dos

nobres Deputados Federais e nobres Senadores da República. Esse é o modelo de

governar da ex-Ministra e agora Presidenta Dilma.

Faço, assim, um convite,  até aos nobres parlamentares do PT, que têm acesso

muito mais fácil, direto à cúpula do governo federal: que nos ajudassem a extinguir

esse projeto,  essa ideia  e que fizessem retornar  essa prerrogativa  ao  Congresso

Nacional, foro adequado para discutir e aprovar o salário mínimo anualmente. É uma

solicitação que faço.

O Deputado  Rogério  Correia  ontem  disse  que  uma das  suas  preocupações  se

referia à criação de cargos em comissão no governo do Estado. Essa questão foi

amplamente esclarecida nesta Casa ontem pela Secretária, por Deputados da base

de sustentação: os cargos criados são uma pequena parcela para atender à nova

estrutura do Estado, a esse novo modelo de gestão que vem se aperfeiçoando já pelo

terceiro mandato consecutivo. Iniciamos com o Choque de Gestão, que teve a sua

segunda fase, e já estamos na terceira fase. Nada, é claro, pode começar e terminar

da mesma maneira. As coisas vão evoluindo e se modificando, e para melhor. É por

isso que foram criados cargos, para se estabelecer uma nova e melhor interlocução

entre o governo do Estado, as suas políticas públicas e a população de Minas Gerais.

É interessante dizer que o governo federal criou, só no ano passado, por medida

provisória, mais de mil  cargos em comissão.  Relembrarei aqui pronunciamento do

Deputado Rômulo Viegas, há 30 minutos, quando disse que o governo federal cortou

os concursos públicos em função do ajuste feito  nas contas públicas do governo

federal.  Não cortaram nos 38,  39 Ministérios,  mas as  oportunidades de concurso

público  para  profissionais  que  querem  ingressar  na  carreira  pública.  Resolveram,

então, cortar nessa área, mas não cortaram nos cargos comissionados.

Tenho  comigo  aqui  inúmeras  medidas  provisórias  que  tratam  de  cargos
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comissionados.  A Medida  Provisória  nº  503,  de  22/12/2010,  que  não  está  muito

distante,  cria  184  cargos  comissionados  de  direção  e  300  de  função  técnica  na

Autoridade  Pública  Olímpica,  que  já  estão  discutindo  novamente.  Há  também  a

Medida Provisória nº  499, de 25/8/2010,  que institui  uma gratificação de exercício

para  cargos  de  confiança.  Vejam  bem,  instituiu-se  por  medida  provisória  uma

gratificação para cargos de recrutamento amplo, cargos de confiança. Há também a

Medida Provisória nº 483, de 24/3/2010, que cria cargos em comissão do grupo de

Direção e Assessoramento Superiores - DAS -, no Ministério da Saúde, 118 cargos, e

no Ministério da Integração Nacional, mais 16. Tudo por medida provisória.

Fiz um levantamento de toda a gestão do Presidente Lula. Há, em 2008, medida

provisória criando 2.795 cargos de Analista Técnico, mais 3.600 cargos de Assistente,

600 cargos de Higienista e por aí afora. 

Gostaria de dizer que precisamos, sim, valorizar o servidor público, e em Minas se

valoriza. De todos os cargos comissionados do Estado, 80% deles, que poderiam ser

preenchidos por pessoas de fora da administração pública direta, são preenchidos

por concursados, ou seja, servidores públicos de carreira. Dos cargos em comissão

do  Estado,  80%  são  preenchidos  por  servidores  de  carreira,  e  apenas  20%

preenchidos por pessoas de cargos comissionados que vieram de fora para aprimorar

e auxiliar na gestão do governo do Estado.

Sr.  Presidente,  eram  essas  as  observações  que  tinha  a  fazer.  Gostaria  de

agradecer a atenção dos nobres parlamentares. Sinto-me um pouco triste por não

estar presente o Líder da Oposição, meu colega e amigo Deputado Rogério Correia,

para debatermos pessoalmente essas questões. Tenho certeza de que durante os

próximos quatro anos teremos inúmeras, centenas e milhares de oportunidades de

fazê-lo.

Hoje, dia seguinte ao da visita da Secretária de Planejamento a esta Casa, não

poderia deixar de fazer essas ponderações. Sr. Presidente, para encerrar, e em nome

do Deputado Duarte Bechir,  gostaria de saber se V. Exa.  tem a resposta ao meu

questionamento. Isso não é possível. O Deputado Duarte Bechir disse que tudo já foi

esclarecido,  então,  para  mim,  está  resolvido.  Muito  obrigado  a  V.  Exa.  e  aos

assessores da Casa. 
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* - Sem revisão do orador.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta. 

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  horas  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga esta reunião até as 19h59min.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 511/2011, da

Mesa da Assembleia, que altera o § 4º do art. 67 e o parágrafo único do art. 68 da

Resolução nº  5.176,  de  6/11/97,  que contém o Regimento Interno  da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação

do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. 

- Vêm à Mesa:

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 511/2011

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O inciso XIX do art. 101 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 101 - (...)

XIX - de Esporte, Lazer e Juventude;”.”;

“Art. ...  - O inciso XIX do art. 102 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997, passa a vigorar com a redação a seguir, ficando ainda acrescido da seguinte

alínea “e”:
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“Art. 102 - (...)

XIX - da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude:

(...)

e) a integração e a participação do jovem no processo social, econômico, político e

cultural do Estado.”.”.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Ulysses Gomes

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 511/2011

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O art. 101 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

“Art. 101 - (...)

XX - de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.”.”;

“Art. ... - O art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar acrescido do

seguinte inciso XX:

“Art. 102 - (...)

XX - da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência:

a) a defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

b)  as  políticas  de  integração  social  da  pessoa com deficiência,  em especial  as

políticas de acessibilidade;

c) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos aos

direitos da pessoa com deficiência;

d) a promoção e a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência.”.”;

“Art. ... - Fica revogada a alínea “d” do inciso XIV do art. 102.”.

Sala das Reuniões, 2 de março de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma emenda  do  Deputado

Ulysses Gomes, que recebeu o nº 4, e uma subemenda do Deputado Alencar da

Silveira Jr. à Emenda nº 1, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189

do Regimento Interno, serão submetidas a votação, independentemente de parecer.
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Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Ulysses Gomes. 

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, estamos apresentando uma emenda,

para a qual pedimos o apoio dos Deputados, que acrescenta à Comissão de Esporte

e  Lazer  a  temática  “juventude”.  Ao  analisar  a  competência  das  comissões

permanentes desta Casa, com o intuito de trabalhar a temática da juventude, toda a

sua problemática, o protagonismo juvenil, não encontramos nenhuma comissão que

trate diretamente dessa questão, que é bem ampla. Trata-se de uma política pública

transversal, que deve tramitar em todas as temáticas da Casa. Ao compararmos com

a  estrutura  do  Estado,  que  já  possui  uma  subsecretaria  especialmente  ligada  à

juventude, a de Esportes e Juventude, sugerimos que seja acrescentada a essa nova

Comissão,  aprovada  ano  passado  nesta  Casa,  que  trata  de  esporte  e  lazer,  a

temática “juventude”.

Em diálogo com vários Deputados, por se tratar de uma comissão de esporte, lazer

e  juventude,  sugerimos  não discutirmos  esporte  e  lazer  para  a  juventude,  mas a

juventude  como um  tema a  mais.  A Comissão  teria  como característica  principal

trabalhar  a  integração e  a  participação  do  jovem no processo social,  econômico,

político e cultural do Estado. Acredito que, da mesma forma que se debateu no Fórum

Democrático,  ocorrido  nas  últimas  semanas,  a  questão da juventude na  temática

“esporte e juventude” - já se abriram aqui vários espaços para o Parlamento Jovem -,

a Casa abriria importante espaço de debate sobre a juventude, as drogas, o emprego

e o trabalho, enfim, toda a temática que envolve hoje no Brasil a política pública para

a juventude. Está-se discutindo o Estatuto da Juventude, e, mais uma vez, ressalto

que o próprio governo possui  a Pasta  de Esporte e Juventude.  Portanto,  a Casa

encaminha um processo importante para que todos os Deputados possam pontuar

essa  temática  da  juventude  de  forma  mais  específica.  Ressalto  também  que

conversei com membros da Comissão de Esportes - o Presidente, Deputado Marques

Abreu,  os  Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Adelmo  Carneiro  Leão  -  e,  na  própria

Comissão,  houve o consenso de que essa temática é importante.  Nesse sentido,

solicito o apoio dos Deputados para que a temática “juventude” seja acrescentada a

esta Comissão, que se tornará Comissão de Esporte, Lazer e Juventude.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia, que criamos há 15 anos. Este Deputado diz a V.

Exa. que ainda não recebeu o CD, apesar de ser Líder do Governo e velho nesta

Casa.  V.  Exa.  não se  lembra  perfeitamente  -  foi  há pouco  tempo,  há  16  anos  -,

subimos à tribuna e solicitamos a criação da TV Assembleia, que foi para mostrar a

realidade desta Casa. 

Antigamente, cada um tinha um pequeno monitor. Estava sendo implantada a TV a

cabo  em  Belo  Horizonte.  Quero  relembrar  essa  história  para  chegarmos  a  esta

emenda que apresento hoje. Então, há 16 anos, pagava-se e passava. Mostramos

que estava na hora de mostrar os trabalhos do Parlamento pelo menos para a TV a

cabo. O que fizemos, Sr.  Presidente, Srs. Deputados? Conseguimos colocar a TV

Assembleia em 532 casas. Foi um marco para a época. A televisão cresceu. Naquela

época,  havia  uma censura  do  Diretor  da  Casa  e  da  Liderança  de  Governo.  Só

deixavam passar o que era de interesse do governo. Começamos a bater nessa tecla

e dar transparência a esta Casa. Hoje estamos no ar 20 horas por dia, com uma

programação que mostra a nossa realidade.

Sr. Presidente, hoje damos mais uma colaboração ao Parlamento. Fui Presidente

da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Ali recebíamos várias

reivindicações  das  pessoas  com deficiência  física,  que  enfrentavam determinadas

dificuldades. Logo no início desta legislatura, conversando com o Presidente Diniz

Pinheiro, mostramos o que poderíamos fazer e chegamos a um denominador comum.

Apresentei um requerimento, que foi imediatamente acolhido pelo Presidente Dinis

Pinheiro  e  que hoje  divulgo,  de  criação  de  mais  uma comissão:  a  Comissão  de

Defesa  de  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência.  Tenho  a  certeza  de  que  esse

assunto será muito discutido e de que essa comissão vai mostrar serviço e melhorar

a qualidade de vida dessas pessoas. Tiramos esse assunto da Comissão do Trabalho

e criamos essa comissão, que será um marco para esta Casa. Tentei  incluir  nela

assuntos  relativos  aos  idosos,  mas  achamos  melhor,  como o  tema específico  já

implica grande volume de trabalho, deixarmos esse assunto em outra comissão.

Essa é a comissão que queremos criar e que se empenhará na defesa dos direitos
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das pessoas com deficiência. Peço a aprovação para a criação dessa comissão, que,

tenho certeza, será mais um marco nesta Casa, como o foram a TV Assembleia, a lei

antifumo,  a  lei  de  ficha  limpa  para  cargos  do  Executivo,  e  outros  projetos  que

apresentamos aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Em  votação,  o  projeto,  salvo  emendas  e  subemenda.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 2 e 3. As Deputadas e os Deputados

que  as  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovadas.  Em

votação, a Subemenda no 1 à Emenda no 1. As Deputadas e os Deputados que a

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação

da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda no 1. Em votação, a

Emenda no 4. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Resolução nº 511/2011 com as Emendas nºs 2 a 4 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº

1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  512/2011,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências. A Mesa da Assembleia Legislativa opina

pela  aprovação do projeto  com a  Emenda no 1,  que apresenta.  Em discussão,  o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.)  Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº 512/2011 com a

Emenda nº 1. 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 amanhã, dia 3,  às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca, João Leite, e Sebastião Costa. Havendo número regimental,

o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e

comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A

Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e Vice-Presidente.

A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e

convida o Deputado João Leite para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são

eleitos para Presidente o Deputado Almir Paraca e para Vice-Presidente o Deputado

Pompílio Canavez, ambos com quatro votos. Na condição de Presidente “ad hoc”, o

Deputado Sebastião Costa convida para tomar  assento à mesa o Deputado Almir

Paraca  e  o  empossa  no  cargo  de  Presidente.  A Presidência  fixa  o  horário  das

reuniões ordinárias para as  quartas-feiras,  às  10 horas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada na mesma data,

às 14h50min, com a finalidade se discutirem e votarem proposições da Comissão,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2011.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca e João Leite, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura

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

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

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à
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3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  para  debater  o  Projeto  Novo  Somma  Urbaniza,  lançado  pelo  BDMG.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - João Leite - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h57min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria

Tereza Lara, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar

da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A seguir,  determina  a  distribuição  das

cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado Sargento Rodrigues para

atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado João

Leite para Presidente e da Deputada Maria Tereza Lara para Vice-Presidente, ambos

com quatro votos. A Presidente proclama o resultado da eleição, declara empossado

como Presidente o Deputado João Leite e passa-lhe a Presidência. O Deputado João

Leite declara empossada como Vice-Presidente a Deputada Maria Tereza Lara. Em

seguida, a Presidência determina que as reuniões ordinárias se realizarão nas terças-

feiras,  às  14  horas.  Cumprida  a  finalidade  da reunião,  a Presidência  agradece a

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

extraordinária a se realizar em 24/2/2011, às 15h15min, com a finalidade de discutir e

votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Cássio Soares - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA

E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e os

Deputados Romeu Queiroz, Tadeuzinho Leite e Celinho do Sinttrocel, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Romeu Queiroz, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se

tratar da primeira reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se

destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir, determina a distribuição

das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Tadeuzinho

Leite para atuar como escrutinador. Procedida a apuração dos votos, são eleitos para

Presidente  a  Deputada  Rosângela  Reis  e  para  Vice-Presidente  o  Deputado  Luiz

Carlos Miranda, ambos com quatro votos. O Deputado Romeu Queiroz, Presidente

“ad hoc”, empossa a Presidente, Deputada Rosângela Reis, e passa a ela a direção

dos  trabalhos.  Por  consenso  dos  membros,  fica  fixado  o  horário  das  reuniões

ordinárias para as quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luis Carlos Miranda - Romeu Queiroz.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 123, EM 1º/3/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva, Antônio Carlos Arantes e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado João Leite,

por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental,  o Presidente “ad hoc”,  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  declara

aberta a reunião e comunica que não há ata  a ser  lida por  se tratar  da primeira

reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger  o

Presidente  e  o  Vice-Presidente  e  a  designar  o  relator.  O  Presidente  determina a
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distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Antônio Carlos Arantes

para  atuar  como escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  e para  Vice-Presidente  o Deputado Antônio  Carlos

Arantes,  ambos  com  três  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”  proclama o  resultado  da

eleição  e  declara  empossado  como  Vice-Presidente  o  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  Em  seguida,  o  Vice-Presidente

declara empossado o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que assume a Presidência e

designa  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  para  relatar  a  matéria.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Carlos Arantes - André Quintão - Rômulo

Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 1º/3/2011

Às 14h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente  ”ad  hoc”,  Deputado  Romel

Anízio, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da

primeira  reunião da Comissão.  A Presidência  informa que a reunião  se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-  Presidente.  A seguir,  determina  a  distribuição  das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado João Vítor Xavier

para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador

anuncia que foram registradas cinco cédulas de votação e que os Deputados Zé Maia

e Doutor Viana receberam cinco votos cada um, para Presidente e Vice-presidente,

respectivamente. Registra-se a presença do Deputado Gustavo Perrella. A seguir o

Presidente “ad hoc” proclama os eleitos, empossa como Presidente o Deputado Zé

Maia  e  passa-lhe  a  direção  dos  trabalhos.  Ato  contínuo,  o  Deputado  Zé  Maia

empossa o Vice-Presidente. O horário das reuniões ordinárias é fixado nas quarta-
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feiras,  às  10  horas.  Cumprida  a  finalidade  da reunião,  a Presidência  agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Gustavo Perrella - Ulysses Gomes.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 16h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Luiz Carlos Miranda e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac, dispensa a

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

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

eleger  o  Vice-Presidente.  O  Presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de

votação aos Deputados e convida o Deputado Luiz Carlos Miranda para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado Paulo Lamac para

Vice-Presidente,  com três  votos.  O Presidente proclama o  resultado da eleição e

declara  empossado como Vice-Presidente  o  Deputado  Paulo  Lamac.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 511/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Resolução nº  511/2011,  de  autoria  da Mesa da Assembleia,  que

altera o § 4º do art. 67 e o parágrafo único do art. 68 da Resolução nº 5.176, de 6 de

novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2º turno com as Emendas nºs 2 a 4 e com a
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Subemenda nº 1 à Emenda nº 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 § 1º do art. 268 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 Nº 511/2011

Cria  a  Comissão de Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência,  mediante

alteração  da  Resolução  nº  5.176,  de  6  de  novembro  de  1997,  que  contém  o

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O § 3º do art. 54 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 54 – (...)

§ 3º – O Deputado licenciado nos termos dos incisos I, III e IV do “caput” poderá

exercer  os  direitos  assegurados  nos  incisos  V,  VI,  VIII  e  IX  do  art.  46,  ficando

suspensos os enumerados nos demais incisos, e o Deputado licenciado nos termos

do inciso II do “caput” poderá exercer os direitos assegurados no art. 46.”.

Art. 2º – O § 4º do art. 67 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 67 – (...)

§  4º  –  Cada  Líder  poderá  indicar  Vice-Líderes,  na  proporção de  um  por  cinco

Deputados,  ou  fração,  da  respectiva  Bancada,  limitados  a  cinco  Vice-Líderes  por

Bancada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 68 e no § 2º do art. 72.”.

Art. 3º – O parágrafo único do art. 68 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 68 – (...)

Parágrafo único – Poderão ser indicados pelo Líder do Governo até cinco Vice-

Líderes.”.

Art. 4º – O inciso XIX do art. 101 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar
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com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo o seguinte inciso XX: 

“Art. 101 – (...)

XIX – de Esporte, Lazer e Juventude;

XX – de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.”.

Art. 5º – O inciso XIX do art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação e acrescido da alínea “e” e fica acrescentado ao mesmo

artigo o seguinte inciso XX:

“Art. 102 – (...)

XIX – da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude:

(...)

e) a integração e a participação do jovem no processo social, econômico, político e

cultural do Estado;

XX – da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência:

a) a defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

b)  as  políticas  de  integração  social  da  pessoa com deficiência,  em especial  as

políticas de acessibilidade;

c) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos aos

direitos da pessoa com deficiência;

d) a promoção e a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência.”.

Art. 6º – Fica revogada a alínea “d” do inciso XIV do art. 102 da Resolução nº 5.176,

de 1997.

Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de março de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 512/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Resolução nº 512/2011,  de  autoria  da  Mesa da Assembleia,  que

altera a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 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 § 1º 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 RESOLUÇÃO Nº 512/2011

Altera a Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro

de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21

de maio de 2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O § 2º do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 – (...) 

§ 2º – Os cargos de Diretor e de Assessor poderão ser providos por ocupante de

cargo efetivo com escolaridade inicial  de nível  médio que tenha nível  superior  de

escolaridade e esteja posicionado no nível especial da carreira do cargo de que seja

titular, e o cargo de Chefe de Gabinete poderá ser provido por ocupante de cargo

efetivo  com  escolaridade  inicial  de  nível  médio  que  tenha  nível  superior  de

escolaridade.”.

Art. 2º – O inciso III do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

III – no terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunta, a Diretoria de Processo Legislativo,

a  Diretoria  de  Finanças,  a  Diretoria  de  Comunicação  Institucional,  a  Diretoria  de

Rádio e Televisão, a Diretoria de Recursos Humanos, a Diretoria de Infraestrutura, a

Diretoria de Planejamento e Coordenação e a Procuradoria-Geral;”.

Art. 3º – O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, passa a vigorar na forma do

Anexo desta resolução. 

Art.  4º  –  O  quantitativo  de  cargos  de  recrutamento  amplo  de  Assistente

Administrativo, padrão VL-36, código AL-EX-01, previstos no grupo 5 do item I do

Anexo I da Lei nº 9.384, de 18 de dezembro de 1986, a serem providos em uma

sessão  legislativa  será  estabelecido  pela  Mesa  Diretora  após  a  composição  das
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bancadas,  dos  blocos parlamentares e  das  comissões,  observando-se o  limite de

noventa cargos.

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de março de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luiz Henrique, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Resolução nº , de de de 2011)

"ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)

–  Diretoria-Geral  Adjunta  –  DGA:  gerir  as  ações  de  suporte  às  atividades

institucionais e de segurança e vigilância.

– Diretoria de Processo Legislativo – DPL: gerir as ações estratégicas de suporte

temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  Comissões  e  acompanhar  e

sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,

de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente

sua missão institucional.

– Diretoria de Finanças – DFI: gerir, no nível estratégico, as ações nas áreas de

finanças,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

–  Diretoria  de  Comunicação  Institucional  –  DCI:  gerir  as  ações  estratégicas  de

comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder

Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da

imagem  institucional  e  para  o  estabelecimento  de  canais  permanentes  de

interlocução  com  os  diversos  públicos  da  instituição,  por  meio  de  técnicas  de

jornalismo, relações públicas e “marketing” institucional, a partir da visão estratégica e

da atuação planejada de comunicação integrada, sistemática e contínua, de modo a

contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua

missão institucional.

–  Diretoria  de  Rádio  e  Televisão  –  DTV:  gerir,  no  nível  estratégico,  o  sistema

integrado de transmissão dos sinais da TV Assembleia em todo o território do Estado

e as ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura
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das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio

da produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a

contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua

missão institucional.

– Diretoria de Recursos Humanos – DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de

recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para

que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

–  Diretoria  de  Infraestrutura  –  DIF:  gerir  as  ações  estratégicas  de  controle

patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Planejamento e Coordenação – DPC: gerir as ações de planejamento

e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e normatização

de  procedimentos  administrativos,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Procuradoria-Geral – PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,

representá-la judicial  e extrajudicialmente e supervisionar  os serviços de proteção,

defesa e orientação do consumidor,  de modo a contribuir  para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE MARÇO DE 2011

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.344, DE 4 DE MARÇO DE 2011

Cria  a  Comissão de Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência,  mediante

alteração  da  Resolução  nº  5.176,  de  6  de  novembro  de  1997,  que  contém  o

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

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

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º – O § 3º do art. 54 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 54 – (...)

§ 3º – O Deputado licenciado nos termos dos incisos I, III e IV do “caput” poderá

exercer  os  direitos  assegurados  nos  incisos  V,  VI,  VIII  e  IX  do  art.  46,  ficando

suspensos os enumerados nos demais incisos, e o Deputado licenciado nos termos

do inciso II do “caput” poderá exercer os direitos assegurados no art. 46.”.

Art. 2º – O § 4º do art. 67 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 67 – (...)

§  4º  –  Cada  Líder  poderá  indicar  Vice-Líderes,  na  proporção de  um  por  cinco

Deputados,  ou  fração,  da  respectiva  Bancada,  limitados  a  cinco  Vice-Líderes  por

Bancada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 68 e no § 2º do art. 72.”.

Art. 3º – O parágrafo único do art. 68 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 68 – (...)

Parágrafo único – Poderão ser indicados pelo Líder do Governo até cinco Vice-

Líderes.”.

Art. 4º – O inciso XIX do art. 101 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo o seguinte inciso XX: 

“Art. 101 – (...)
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XIX – de Esporte, Lazer e Juventude;

XX – de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.”.

Art. 5º – O inciso XIX do art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação e acrescido da alínea “e” e fica acrescentado ao mesmo

artigo o seguinte inciso XX:

“Art. 102 – (...)

XIX – da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude:

(...)

e) a integração e a participação do jovem no processo social, econômico, político e

cultural do Estado;

XX – da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência:

a) a defesa dos direitos da pessoa com deficiência;

b)  as  políticas  de  integração  social  da  pessoa com deficiência,  em especial  as

políticas de acessibilidade;

c) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos aos

direitos da pessoa com deficiência;

d) a promoção e a divulgação dos direitos da pessoa com deficiência.”.

Art. 6º – Fica revogada a alínea “d” do inciso XIV do art. 102 da Resolução nº 5.176,

de 1997.

Art. 7º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de março de 2011;  223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.345, DE 4 DE MARÇO DE 2011

Altera a Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Quadro

de Pessoal da Secretaria da Assembleia Legislativa, e a Resolução nº 5.198, de 21

de maio de 2001, que modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu
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promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º – O § 2º do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 – (...) 

§ 2º – Os cargos de Diretor e de Assessor poderão ser providos por ocupante de

cargo efetivo com escolaridade inicial  de nível  médio que tenha nível  superior  de

escolaridade e esteja posicionado no nível especial da carreira do cargo de que seja

titular, e o cargo de Chefe de Gabinete poderá ser provido por ocupante de cargo

efetivo  com  escolaridade  inicial  de  nível  médio  que  tenha  nível  superior  de

escolaridade.”.

Art. 2º – O inciso III do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

III – no terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunta, a Diretoria de Processo Legislativo,

a  Diretoria  de  Finanças,  a  Diretoria  de  Comunicação  Institucional,  a  Diretoria  de

Rádio e Televisão, a Diretoria de Recursos Humanos, a Diretoria de Infraestrutura, a

Diretoria de Planejamento e Coordenação e a Procuradoria-Geral;”.

Art. 3º – O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, passa a vigorar na forma do

Anexo desta resolução. 

Art.  4º  –  O  quantitativo  de  cargos  de  recrutamento  amplo  de  Assistente

Administrativo, padrão VL-36, código AL-EX-01, previstos no grupo 5 do item I do

Anexo I da Lei nº 9.384, de 18 de dezembro de 1986, a serem providos em uma

sessão  legislativa  será  estabelecido  pela  Mesa  Diretora  após  a  composição  das

bancadas,  dos  blocos parlamentares e  das  comissões,  observando-se o  limite de

noventa cargos.

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de março de 2011;  223º da

Inconfidência Mineira e 190º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro – Presidente

Deputado Dilzon Melo – 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. – 2º-Secretário
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ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Resolução nº 5.345, de 4 de março de 2011)

"ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de 2001)

–  Diretoria-Geral  Adjunta  –  DGA:  gerir  as  ações  de  suporte  às  atividades

institucionais e de segurança e vigilância.

– Diretoria de Processo Legislativo – DPL: gerir as ações estratégicas de suporte

temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  Comissões  e  acompanhar  e

sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,

de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente

sua missão institucional.

– Diretoria de Finanças – DFI: gerir, no nível estratégico, as ações nas áreas de

finanças,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe

adequadamente sua missão institucional.

–  Diretoria  de  Comunicação  Institucional  –  DCI:  gerir  as  ações  estratégicas  de

comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder

Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da

imagem  institucional  e  para  o  estabelecimento  de  canais  permanentes  de

interlocução  com  os  diversos  públicos  da  instituição,  por  meio  de  técnicas  de

jornalismo, relações públicas e “marketing” institucional, a partir da visão estratégica e

da atuação planejada de comunicação integrada, sistemática e contínua, de modo a

contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua

missão institucional.

–  Diretoria  de  Rádio  e  Televisão  –  DTV:  gerir,  no  nível  estratégico,  o  sistema

integrado de transmissão dos sinais da TV Assembleia em todo o território do Estado

e as ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura

das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio

da produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a

contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua

missão institucional.

– Diretoria de Recursos Humanos – DRH: gerir, no nível estratégico, as ações de
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recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para

que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

–  Diretoria  de  Infraestrutura  –  DIF:  gerir  as  ações  estratégicas  de  controle

patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Diretoria de Planejamento e Coordenação – DPC: gerir as ações de planejamento

e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e normatização

de  procedimentos  administrativos,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.

– Procuradoria-Geral – PGA: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,

representá-la judicial  e extrajudicialmente e supervisionar  os serviços de proteção,

defesa e orientação do consumidor,  de modo a contribuir  para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/3/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 585 a 592/2011 - Requerimentos nºs 186 a 205/2011

- Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Fred Costa (4);

João Vítor Xavier; Célio Moreira; Duilio de Castro; Bonifácio Mourão, Tiago Ulisses,

Gustavo  Valadares  e  Luiz  Humberto  Carneiro;  Antônio  Carlos  Arantes;  Rogério

Correia; Dinis Pinheiro (57); Neider Moreira (2); Inácio Franco e Doutor Viana e outros

-  Comunicações:  Comunicação  da  Comissão  do  Trabalho  -  Questão  de  ordem  -

Registro  de  presença  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Adalclever

Lopes,  Antônio  Júlio  e  Celinho do Sinttrocel  -  2ª  Parte  (Ordem do Dia):  1ª  Fase:

Abertura  de  Inscrições  -  Decisões  da  Mesa  (2)  -  Decisão  da  Presidência  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro (57),  Neider Moreira
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(2), Inácio Franco e Doutor Viana e outros; deferimento - Discussão e Votação de

Pareceres:  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  511  e

512/2011;  aprovação  -  Requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia;  deferimento;

discurso do Deputado Rogério Correia - Requerimento do Deputado Antônio Júlio;

deferimento;  discurso  do  Deputado  Carlin  Moura  -  Requerimento  do  Deputado

Sargento  Rodrigues;  deferimento;  discurso  do  Deputado  Sargento  Rodrigues  -

Requerimento  do Deputado Bonifácio Mourão;  deferimento;  discurso  do  Deputado

Bonifácio Mourão - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever

Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho

do Sinttrocel - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  João Leite -

Leonardo Moreira - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Neider Moreira - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

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 Luiz Carlos Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata
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da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (3.448), 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.)

Do  Sr.  Márcio  de  Oliveira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Conceição  das

Alagoas,  congratulando-se com os Deputados desta  Casa pela  instalação da 17ª

Legislatura e desejando-lhes êxito nos trabalhos parlamentares.

Do Sr. Avilmar da Silva Hemetério, Presidente da Câmara Municipal de Caxambu, e

outros, solicitando a esta Casa providências para solucionar impasse estabelecido

entre essa Prefeitura e a Copasa-MG, relativamente à implantação, à operação e à

manutenção da rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Conjunto

Habitacional Padre Léo, a ser construído com recursos do programa “Minha Casa,

Minha Vida”. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Da  Sra.  Maria  Elmira  Evangelina  do  Amaral  Dick,  Promotora  de  Justiça,

encaminhando  cópia  do  relatório  que  decide  pelo  arquivamento  do  inquérito  civil

público que menciona.

Da Sra. Carolina Queiroz Alves, Coordenadora-Geral de Convênio (substituta) da

Subsecretaria  de  Planejamento  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,

encaminhando cópia do primeiro termo aditivo ao convênio que menciona, bem como

cópia do plano de trabalho e do extrato publicado 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. Ronaldo José Ferreira Magalhães, Diretor de Áreas Protegidas do IEF (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  6.939  e  6.961/2010,  da

Comissão de Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)
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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 585/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.404/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha das

Porteiras, com sede no Município de São Francisco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação  Comunitária  dos

Vazanteiros da Ilha das Porteiras, com sede no Município de São Francisco.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Vazanteiros da Ilha das Porteiras é uma

sociedade civil sem fins lucrativos e prazo indeterminado, com sede e foro na cidade

de São Francisco.

Entre  os  objetivos  da  entidade  estão  o  apoio  e  a  assistência  a  crianças,

adolescentes,  jovens e adultos  carentes e em situação de risco e às pessoas da

terceira  idade,  com  vistas  à  promover  a  proteção  da  saúde  da  família,  da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice. A Associação realiza ações

comprometidas com campanhas de prevenção de doenças. Também promove junto à

comunidade atividades de segurança alimentar, combatendo a fome e a pobreza por

meio da criação de hortas e roças comunitárias ou formação de grupos de pequenos

produtores, gerando emprego e renda. Atua na integração no mercado de trabalho,

com  a  promoção  de  cursos  profissionalizantes,  na  reabilitação  de  pessoas  com

deficiência,  na  divulgação da  cultura  e  do  esporte,  na  produção  de  artesanato  e

alimentação alternativa desenvolvidas pelo grupo de jovens, pelo grupo de mães e

pela comunidade, bem como na proteção do meio ambiente. 

É importante salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito, permanente e

sem discriminação de clientela nos projetos, nos programas, nos benefícios e nos
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serviços de assistência social, priorizando as ações voltadas para assistência social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 586/2011

Dispõe sobre o apoio à implementação de atendimento especializado à pessoa com

deficiência  visual  nas  bibliotecas  integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas

Públicas Municipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado apoiará a implementação de atendimento especializado à pessoa

com deficiência visual nas bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas Municipais.

Art.  2° –  Na  implementação  do  atendimento  de  que  tr ata  o  art.  1º,  os  órgãos

estaduais competentes:

I – fornecerão a orientação técnica e o suporte material necessários à promoção da

acessibilidade e à implantação de recursos voltados para as necessidades de leitura

e informação do usuário com deficiência visual;

II – auxiliarão a formação de acervos em braile e em meio eletrônico, por meio da

cessão de  textos  digitalizados  e  em  áudio,  e,  sempre  que possível,  da  oferta  de

serviços de impressão em braile; 

III  – orientarão as bibliotecas quanto ao correto aproveitamento dos recursos de

informática destinados às pessoas com deficiência visual;

IV  –  desenvolverão  rede  de  comunicação  para  integrar  instituições  públicas  e

privadas  que  atuem  na  promoção  do  acesso  do  deficiente  visual  à  cultura  e  à

informação;

V  –  manterão  banco  de  acervos  digitalizados  destinados  às  pessoas  com

deficiência visual.

Art. 3º – Os acervos destinados ao usuário com deficiência visual serão compostos

de forma a atender suas necessidades educacionais, culturais, de informação e de
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lazer e incluirão:

I – obras de cunho didático;

II – obras literárias para o público infantil e adulto;

III – periódicos.

Art. 4º – Nos programas de capacitação destinados aos usuários, bibliotecários e

demais funcionários das bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas  Municipais  desenvolvidos  pelo  Estado,  serão  incluídos  conteúdos

específicos para o atendimento à pessoa com deficiência visual.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A  deficiência  visual  interfere  em  habilidades  e  capacidades,  e  a

impossibilidade de acesso direto aos veículos de comunicação escrita, bem como a

outras formas de comunicação visual, é uma das mais sérias restrições que pode

uma pessoa sofrer,  pois  o limitado acesso à informação em geral  impõe grandes

obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

O  acesso  aos  livros  didáticos  mais  utilizados  pelos  professores  do  ensino

fundamental e médio será importante na vida do portador de deficiência visual, pois

abrirá novos caminhos do saber e lhe proporcionará melhor qualidade de vida.

A Constituição Estadual assegura, em seu art. 224, diversos direitos ao portador de

deficiência, visando à sua integração social e à facilitação de seu acesso a bens e

serviços coletivos. 

Nesta proposição, apresentamos várias opções, que são comumente utilizadas por

entidades  públicas  e  organizações  da  sociedade  civil  dedicadas  ao  apoio  ao

deficiente  visual  e  ao  atendimento  de  suas  necessidades  específicas.  Os  livros

falados, veiculados tanto por meio de microcomputadores como de fitas cassetes,

além  de  serem  recursos  muito  mais  baratos,  ainda  apresentam  a  vantagem  de

atender  as  pessoas que não tiveram ainda a  oportunidade de aprender  o  código

braile, seja por serem portadores de deficiência há pouco tempo ou por não disporem

de meios para obter educação especializada.

A proposição estabelece ainda parcerias, o que é melhor para o Estado do que
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investir sozinho num trabalho que, na verdade, é uma dívida de toda a sociedade.

Ante os fatos aqui aduzidos, conto com o apoio dos nobres pares.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 256/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 587/2011

Determina o repasse de informação ao consumidor, na comercialização de qualquer

produto que contenha animal ou componente animal ou que tenha sido elaborado

através de método que utilize animal, sobre essas circunstâncias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Na  comercialização  de  qualquer  produto  que  contenha  animal  ou

componente  animal  ou  que  tenha  sido  elaborado  através  de  método  que  utilize

animal, o consumidor deverá ser informado dessas circunstâncias.

Art. 2º - Tanto nos produtos embalados como nos vendidos a granel ou “in natura”,

no rótulo da embalagem ou do recipiente em que estiverem contidos, deverá constar,

em destaque,  no painel  principal,  uma das seguintes expressões,  dependendo do

caso: "produto de origem animal” ou “componente do produto de origem animal” ou

“produto  testado  em  animal”  ou  “componente  do  produto  testado  em  animal”  ou

“produto produzido a partir de teste em animal” ou “componente do produto produzido

a partir de teste em animal”. 

Art.  3º  -  As  informações  do  rótulo  deverão  estar  em  língua  portuguesa,  com

caracteres de tamanho e formato que as tornem ostensivas e de fácil visualização.

Parágrafo único - A informação determinada no art. 2º também deverá constar do

documento fiscal, de modo que essa informação acompanhe o produto ou ingrediente

em todas as etapas da cadeia produtiva.

Art.  4º  -  Os  estabelecimentos  comerciais,  as  empresas,  os  produtores  e  os

fornecedores abrangidos por esta lei terão o prazo de trezentos e sessenta e cinco

dias para se adequarem a suas disposições.

Art. 5º - O não atendimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo

das de natureza cível, penal ou administrativa:
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I - multa de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) por

unidade comercializada em desacordo com as normas estabelecidas nesta lei;

II - suspensão temporária da atividade;

III - cassação da licença de funcionamento. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e  segurança,  a  proteção  de  seus  interesses  econômicos  e  a  melhoria  de  sua

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Um  dos  princípios  dessa  política  é  o  reconhecimento  da  vulnerabilidade  do

consumidor  no  mercado  de  consumo.  É  dever  do  Estado,  portanto,  promover  a

educação e informação dos consumidores quanto a seus direitos e deveres,  com

vistas à melhoria das relações de consumo.

É  direito  do  consumidor,  quando  da  oferta  de  produtos,  receber  informações

corretas, claras, precisas e ostensivas sobre as características de tais produtos, entre

elas a origem e o método de produção.

Este direito é garantido eficazmente quando se aprimora a rotulagem dos produtos

para que contenha informação completa sobre o conteúdo e composição do produto

ou de componente dele, bem como dados sobre suas características, entre elas a

origem e o método de produção. 

A rotulagem  dos  produtos  não  alimentares  deve  igualmente  conter  informações

específicas para garantir a segurança em sua utilização e permitir que o consumidor

conheça todas as características do produto que está adquirindo.

A informação é critério determinante por ocasião da aquisição de produtos e afeta

tanto os interesses dos consumidores como a confiança que estes depositam nos

produtos que circulam no mercado.

Assim como acontece em outros países em relação aos produtos geneticamente

modificados  ou  que  contenham  organismos  geneticamente  modificados,  deve  o

consumidor  ser  informado  também  sobre  os  produtos  e  seus  ingredientes  ou
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componentes, bem como sobre os respectivos métodos de produção.

Ao determinar que tais informações constem no documento fiscal que acompanha

tais produtos e seus ingredientes, cria-se  um sistema de rastreabilidade eficiente, a

fim de garantir que essas informações cheguem ao consumidor final.

O objetivo deste projeto é garantir informação completa sobre os produtos e seus

componentes,  bem  como  sobre  seus  métodos  de  produção.  Esta  transparência

atende aos princípios da informação e da  dignidade da pessoa humana, garantidos

na Constituição da República.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação

desta iniciativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 588/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  embalagens  de  alimentos  informarem  a

presença ou não de glúten, bem como de leite de origem animal na composição dos

alimentos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  embalagens de produtos alimentícios  comercializados no âmbito  do

Estado de Minas Gerais deverão informar, além da presença ou não de glúten, a

presença ou não de leite de origem animal na composição dos alimentos.

Art. 2º - O descumprimento desta lei, sem prejuízo de outras penalidades previstas

na legislação em vigor, sujeita o infrator também às seguintes:

I - multa de 200 Ufemgs (duzentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

por cada ocorrência, dobrando-se a multa em caso de reincidência;

II  -  cassação  da  inscrição  estadual,  no  caso  de  duas  ou  mais  reincidências

consecutivas.

Parágrafo  único  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  considera-se  infrator  o

estabelecimento que armazena o produto alimentício em desacordo com o disposto

no  art.  1º,  para  fins  de  comercialização,  ainda  que  o  destinatário  não  seja  o

consumidor final.
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Art. 3º - Para os efeitos desta lei, considera-se ocorrência:

I  -  a  reclamação do consumidor  ou  interessado  perante  o  estabelecimento  que

comercializa o produto;

II - a lavratura de auto de infração pelo agente competente;

III - a comunicação da infração realizada diretamente ao PROCON, à autoridade

policial ou ao Ministério Público.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação oficial.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: A presente proposta visa à proteção de inúmeras pessoas que têm

alergia alimentar à proteína ou intolerância alimentar à lactose presentes em laticínios

de origem animal.

Segundo  a  médica  clínica  e  nutrologista  Dra.  Shirley  de  Campos,  embora

apresentem sintomas parecidos, a alergia alimentar e a intolerância alimentar são

doenças  com causas  e  desenvolvimento  distintos.  A alergia  alimentar  é  a  reação

imunológica à presença de proteínas alimentares, desencadeada por anticorpos de

classe E (IgE) e G (IgG). Alguns cientistas chegam a classificar esta última como

intolerância  alimentar,  gerando  confusão  terminológica.  Mas  a  real  intolerância

alimentar não envolve o sistema imunológico, apenas o sistema metabólico. Ocorre

quando o organismo humano não produz enzimas digestivas suficientes para quebrar

as  moléculas  do  açúcar  ingerido  em  moléculas  menores,  impossibilitando  sua

absorção  pelo  organismo  para  fins  metabólicos  e  ocasionando  diversas  reações

sintomáticas,  como  diarreia,  inchaço  abdominal,  dores  abdominais,  entre  outras.

Hipótese bastante comum de intolerância alimentar, que ocorre com frequência em

crianças, dá-se em razão da ingestão da lactose, açúcar presente nos leites de vaca

e de cabra. Tais disfunções podem levar, em alguns casos, até à morte.

Estima-se  que  cerca  de  20% da população  sofra  de  algum  grau  de  alergia  ou

intolerância  alimentar,  sendo  que  a  grande  maioria  desconhece  o  problema.  A

hipótese mais amplamente conhecida é a intolerância ao glúten, dada a gravidade de

seus sintomas, o que rendeu a obrigatoriedade de informação de sua presença ou

não nos rótulos das embalagens de produtos alimentícios. No entanto, acreditamos
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que também a presença de leite de origem animal deva ser informada. Não se busca

com isso – nem seria possível  – obrigar  os  fabricantes de produtos do gênero a

colocar nos respectivos rótulos a presença de qualquer substância que possa fazer

mal ao organismo. Mesmo porque cada indivíduo pode ter alergia ou intolerância a

qualquer substância, o que exigiria embalagens individualizadas. Entretanto, no caso

de  alergia  e  intolerância  ao  leite  de  vaca,  embora  as  ocorrências  não  sejam

frequentemente tão graves quanto no caso da intolerância ao glúten (doença celíaca),

sua frequência e gravidade igualmente recomendam a adoção da mesma medida.

Não  se  pode  olvidar  também  que  o  leite  de  vaca  está  presente  em  grande

quantidade de alimentos, e nem sempre é possível identificar sua presença. Alguns

biscoitos, bolos, macarrões, pães, balas, doces e diversos outros alimentos utilizam-

no em sua composição, sem que muitas vezes o consumidor imagine.

Pelo exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação desta propositura.

- 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 589/2011

Altera a Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, que regulamenta o parágrafo único

do art.  194 da Constituição do Estado,  que dispõe sobre a  assistência  social  às

populações de áreas inundadas por reservatórios, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção  de  Barragens,  com  o  objetivo  de  melhorar  as  condições  de  vida  e

incrementar o desenvolvimento dessas comunidades.

§ 1º - São diretrizes da Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção de Barragens:

I - garantir a participação das comunidades atingidas pela construção de barragens

no monitoramento e na avaliação dos impactos sociais e ambientais causados pelos

empreendimentos e nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos;

II  -  respeitar  e  valorizar  as  diferentes  práticas  tradicionais  e  as  especificidades
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culturais,  ambientais,  tecnológicas  e  socioeconômicas  das  comunidades  atingidas

pela construção de barragens;

III  -  tratar  de  forma  diferenciada cada  comunidade  atingida  pela  construção  de

barragens,  consideradas as condições de  bem-estar  físico,  mental  e social  e  sua

forma de interação com a sociedade local;

IV - assegurar o desenvolvimento e a implementação de programas integrados de

ensino, aprendizagem e pesquisa para a oferta de educação escolar;

V -  incentivar  o uso de tecnologias consideradas apropriadas do ponto de vista

ambiental e local, respeitada a premissa da não geração de dependência tencológica;

VI -  recuperar as terras e os recursos hídricos que tenham sofrido processo de

degradação;

VII  -  controlar  ambientalmente  as  atividades  modificadoras  do  meio  ambiente,

inclusive aquelas desenvolvidas em regiões limites da área atingida pela construção

de barragens;

VIII - plantar espécies nativas e recompor a fauna nativa.

§ 2º - São objetivos da Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção de Barragens:

I  - assegurar a melhoria das condições de vida das comunidades atingidas pela

construção de barragens, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e

regionais;

II - prestar apoio e assistência especial às comunidades atingidas pela construção

de barragens, objetivando reduzir os impactos negativos dela decorrentes por meio

da universalidade, da integralidade e da equanimidade dos serviços prestados;

III - garantir às comunidades atingidas pela construção de barragens meios para

sua autossustentação e reprodução e suas condições de vida;

IV  -  assegurar  às  comunidades  atingidas  pela  construção  de  barragens  a

possibilidade de livre escolha de seus meios de vida, de sua subsistência e de seu

desenvolvimento integral;

V  -  promover  o  respeito  por  meio  da  garantia  à  organização  social,  aos  usos,

constumes e tradições das comunidades atingidas pela construção de barragens, a

todos os seus bens, a seus modos de viver, criar e fazer e a seus valores culturais e
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artísticos e demais formas de expressão;

VI  -  executar,  com  a  anuência  das  comunidades  atingidas  pela  construção  de

barragens e com sua participação, ações, programas e projetos que as beneficiem,

especialmente nas áreas de reassentamento;

VII - proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural e as demais formas de

referência  à  identidade,  à  ação  e  à  história  das  comunidades  atingidas  pela

construção de barragens.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 12.812, de 28 de abril de 1998, passa a vigorar acrescido

do seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - (...)

Parágrafo  único  -  São  beneficiários  do  programa  de  que  trata  este  artigo  os

habitantes de imóvel  rural  ou urbano desapropriado, bem como aqueles  que nele

exerçam  atividade  econômica,  aí  incluídos  comerciantes,  posseiros,  assalariados,

parceiros, arrendatários, meeiros e assemelhados.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Conforme dados da Comissão Mundial de Barragens, ligada à ONU,

no  Brasil  cerca  de  1  milhão  de  pessoas  já  foram  expulsas  de  suas  terras  para

construção de usinas hidrelétricas.

Barragens trazem enormes perdas sociais e ambientais, que na imensa maioria das

vezes  não  são  reparadas.  Quem  mais  sofre  com  essa  situação  são  as  famílias

expulsas, especialmente os trabalhadores rurais, que precisam reconstruir sua vida

em outro lugar, muitas vezes sem indenização suficiente, sem nenhuma assistência e

sem  condições  de  tirar  o  sustento  imediato  na  nova  terra,  quando  conseguem

conquistá-la e naõ engrossam as cifras do êxodo rural.

Além  desta  questão,  há  a  situação  das  comunidades  atingidas  remanescentes,

desestruturadas com a saída de parte da população e a perda de área territorial. A

realidade da “barranca” dos lagos formados em nossos rios, com a construção de

barragens,  é  extremamente  dura:  famílias  isoladas,  comércio  falido,  sistema  de

transportes  desarticulado,  dificuldade  de  escoar  a  produção,  comunidades
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abandonadas  pelo  poder  público,  sem  saúde,  educação  ou  conservação  das

estradas.

Acreditamos que o Estado tem condições de promover políticas públicas capazes

de  amenizar  essa  situação.  Para  isso,  propomos  a  destinação  da  compensação

financeira que o Estado recebe pela exploração de recursos hidricos para fins de

geração  de  energia  elétrica  às  famílias  que  são  atingidas  por  barragens,  sejam

deslocadas ou remanescentes das áreas alagadas. Esses recursos são recebidos

pelo Estado como compensação pela perda de áreas territoriais e pelo impacto desta

na economia.

Nada  mais  justo  que  os  “royalties”  serem  destinados  àqueles  que  sofrem

diretamente  as  consequências  do  problema  que  possibilitou  a  percepção,  pelo

Estado, desses recursos. Com eles, o Estado tem condições de construir uma política

de apoio  às  famílias  atingidas,  mediante  a  construção de programas  capazes  de

retomar o desenvolvimento nas regiões onde foram construídas usinas hidrelétricas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Elismar

Prado e Almir Paraca. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 182/2011 nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 590/2011

Altera a Lei nº 18.312, de 6 de agosto de 2009, que institui o Política Estadual do

Livro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  3º  da Lei  nº  18.312,  de 6  de  agosto  de 2009,  passa a  vigorar

acrescido dos seguintes incisos XII e XIII:

“Art. 3º - (...)

XII - fortalecer o sistema estadual de bibliotecas públicas;

XIII - estimular a instalação e a ampliação de bibliotecas escolares.”.

Art. 2º - O inciso III do art. 4º da Lei nº 18.312, de 2009, fica acrescido da seguinte

alínea “g”:

“Art. 4º - (...)

III - (...)

g) incentivo à criação de salas de leitura nas escolas.”.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A atualização dos conhecimentos se faz necessária e somente pode

ser feita sob determinadas condições: com a aquisição de bons equipamentos, livros,

jornais e revistas e com a criação da possibilidade de navegação pela rede virtual de

conhecimento. A escola contemporânea precisa receber especial atenção do poder

público para se tornar qualificada.

É impensável uma escola moderna que não seja provida,  entre outros recursos

didáticos, de salas de leitura e de informática. Livros, revistas, jornais e materiais de

pesquisa e informações disponíveis na internet são essenciais à sobrevivência no

mundo atual.

Para a boa formação do cidadão contemporâneo, é crucial o hábito de leitura e a

compreensão dos textos  que favoreçam o entendimento  de  mundo,  bem como o

domínio da moderna tecnologia de comunicação, principalmente do funcionamento de

computadores e da internet.  A criação das salas de leitura, além de beneficiar  de

forma direta os alunos, dará aos professores - cuja formação contínua se impõe como

uma  necessidade  -  e  à  comunidade  a  oportunidade  de  se  apropriarem  desses

recursos e benefícios e deles fazer uso qualitativo.

Pelo exposto, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação do projeto

de lei em apreço.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 562/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 591/2011

Dispõe sobre a apresentação do Cartão da Criança ou da Caderneta de Saúde da

Criança em escola pública ou privada do sistema estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - As escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino poderão

solicitar aos pais dos alunos com até sete anos de idade que apresentem o Cartão da

Criança ou a Caderneta de Saúde da Criança no ato da matrícula.



314
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - Se o documento a que se refere o “caput” deste artigo estiver

desatualizado, a escola orientará os pais sobre a importância da vacinação e dos

cuidados com a saúde de seus filhos.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  vacina  é  o  procedimento  que  visa  a  produzir  anticorpos  no

organismo,  contra  determinado  agente  infeccioso,  antes  que  uma  infecção  seja

causada por esse agente. A prevenção de algumas doenças tem maior relevância na

infância, já que alguns distúrbios comuns, se mal curados nesse período da vida,

podem ter consequências irreversíveis. A vacina é a maneira mais simples e eficiente

de prevenir algumas doenças.

Sendo assim, faz-se necessária a vacinação das crianças.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 196/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 592/2011 

Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.765, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a afixação de preço em produto vendido pelo comércio varejista no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados os seguintes arts. 4º-A e 4º-B à Lei nº 13.765, de 30

de novembro de 2000:

“Art.  4º-A  -  Os  preços  a  que  se  refere  esta  lei  devem  ser  publicados

simultaneamente  na  internet,  contendo  a  caracterização  do  produto,  com  a

identificação da marca e do peso.

Parágrafo  único  -  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  estabelecimento

classificado como pequena ou microempresa.

Art.  4º-B  -  Fica  limitado  ao  máximo  de  15  minutos  o  tempo  de  espera  do

consumidor para o pagamento das compras.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de março de 2011.
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Sargento Rodrigues 

Justificação: Os arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor determinam

“a  informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem  como sobre  os  riscos  que  apresentem”  e  que  “a  oferta  e  apresentação  de

produtos  ou  serviços  devem  assegurar  informações  corretas,  claras,  precisas,

ostensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  suas  características,  qualidades,

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros

dados,  bem  como  sobre  os  riscos  que  apresentam  à  saúde  e  segurança  dos

consumidores”. Dessa forma, a grande quantidade de produtos disponíveis hoje em

nosso  país,  assim  como  a  enorme  variedade  de  estabelecimentos  comerciais  já

existentes  em  nosso  Estado,  fazem  com  que  sejam  necessários  métodos  mais

eficientes  para  a  devida  informação  do  consumidor,  mantendo  o  atendimento  ao

comprador adequado e claro.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 235/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº  186/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

estendido o programa de telefonia celular a todos os distritos de Minas Gerais.

Nº  187/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a

implementação de programa de acesso à internet  em todos os distritos de Minas

Gerais.

Nº 188/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações  com a  Rádio  Cidade FM de Bom Despacho por  seu 14º

aniversário. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  189/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  comunidade  de  Pedrinópolis  pelo  48º  aniversário  desse

Município.
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Nº  190/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Tapira pelo aniversário desse Município.

Nº  191/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Medeiros pelo aniversário desse Município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 192/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Paulo de Tarso Almeida Paiva pelo excelente e profícuo

trabalho  realizado  na  Presidência  do  BDMG.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 193/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  comunidade  de Piranguçu  pelos  48  anos  de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 194/2011, do Deputado Elismar Prado, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Presidente da Cemig pedido de informações sobre as constantes interrupções

nos serviços de energia elétrica no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. (- À Mesa

da Assembleia.)

Nº  195/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Aneel  pedido  de  providências  quanto  às  constantes interrupções  nos  serviços  de

energia elétrica oferecidos pela Cemig no Bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte. (-

À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº  196/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado à

Aneel pedido de providências tendo em vista o trágico acidente ocorrido no Estado,

ocasionado  pelo  rompimento  de  fios  elétricos  da  rede  de  energia  da  Cemig  em

Bandeira do Sul, que teria resultado na morte de 16 pessoas e ferimentos em 55. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  197/2011,  do  Deputado Hélio  Gomes,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG

pedido de providências para a avaliação e correção dos trevos de acesso rodoviário

nos entroncamentos com rodovias estaduais e federais, que apontam deficiências e

necessitam de correção urgente, em especial o trevo no entroncamento das Rodovias

BR-116  e  MG-451,  no  Município  de  Governador  Valadares.  (-  À  Comissão  de
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Transporte.)

Nº  198/2011,  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Granja Adélia Esporte Clube, de Contagem, por seu 70º

aniversário. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 199/2011, do Deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Luzia  pelo  155º  aniversário  desse

Município.

Nº 200/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Espinosa pelo aniversário desse Município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 201/2011, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja encaminhado ao

Comandante  do  22º  Batalhão  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  quantas

ocorrências foram realizadas no período entre as 18 horas do dia 26/2/2011 e 1 hora

do dia 27/2/2011, que de alguma forma tenham por precedente o evento conhecido

como Sou Bento mas não Sou Santo. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  202/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente da BHTRANS pedido de providências  para analisar a

possibilidade de subdividir a linha de ônibus 4107, de modo que a nova linha tenha

seu ponto final na Rua Carlos Etiene de Castro, próximo à Escola Estadual Laura das

Chagas  Ferreira,  no  Aglomerado  da  Serra,  nesta  Capital.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº  203/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhada ao Cel. Irani Alvear Saraiva, Comandante da 2ª Região da PMMG, ao

Cap. Ildeu Heller Coelho Martins, Comandante da 186ª Companhia da Polícia Militar

do 39º BPM, e ao Maj. Carlos Alberto Sacramento, Comandante da 1ª Companhia de

Missões Especiais, voto de congratulações pelo comando de mais de 400 policiais

militares que prestaram serviço de prevenção e proteção à segurança dos foliões

durante  a  19ª  edição  do  carnaval  fora  de  época  Banda  Mole,  no  Município  de

Contagem.

Nº  204/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior pedido de providências
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para que se empenhe junto ao Governo Federal e à Câmara de Comércio Exterior

com  o  intuito  de  frear  as  importações,  que  têm  prejudicado  diversos  setores  da

economia do Estado.

Nº  205/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministro da Defesa pedido de providências a fim de que se empenhe para impedir que

o  corte  no  Orçamento  da  União  de  2011,  anunciado pelo  governo  federal,  atinja

empreendimentos no Estado, como o acordo celebrado pelo Exército Brasileiro com a

Helibrás, com unidade em Itajubá.

Do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  comunicado  ao  Plenário  que

assinaram o termo de adesão à Frente Parlamentar Defesa e Apoio ao Turismo em

Minas Gerais os Deputados Hélio Gomes, Carlin Moura, Rogério Correia, Marques

Abreu,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Valadares,  Doutor  Viana,  João  Leite,  Adelmo

Carneiro Leão, Maria Tereza Lara, Carlos Mosconi, Luzia Ferreira, João Vítor Xavier,

Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, Zé Maia, Bosco, Antônio Júlio, Neider Moreira,

Liza  Prado,  Ivair  Nogueira,  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Sargento  Rodrigues,  Gustavo

Perrella, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Anselmo José Domingos, Romeu Queiroz,

Ana  Maria  Resende,  André  Quintão,  Cássio  Soares,  Celinho  do  Sinttrocel,  Paulo

Lamac e Sebastião Costa.

Do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  comunicado  ao  Plenário  que

assinaram o termo de adesão à Frente Parlamentar Revitalização do Anel Rodoviário

os Deputados Doutor Viana, Carlin Moura, Romeu Queiroz, Alencar da Silveira Jr.,

Hélio  Gomes,  Dilzon  Melo,  Bruno  Siqueira,  Vanderlei  Miranda,  Tenente  Lúcio,

Gustavo Corrêa, Bonifácio Mourão, Fabiano Tolentino, Duarte Bechir, Inácio Franco,

Ana Maria Resende, Dalmo Ribeiro Silva,  Neilando Pimenta, Luiz Henrique, Luzia

Ferreira, Paulo Lamac, Rômulo Viegas, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Luiz

Carlos Miranda, Rogério Correia, André Quintão, Gustavo Perrella, João Leite, Ivair

Nogueira, Mauri Torres, Marques Abreu, Romel Anízio, Neider Moreira, Luiz Humberto

Carneiro e Delvito Alves.

Do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  comunicado  ao  Plenário  que

assinaram o  termo de adesão à  Frente Parlamentar  Eu quero metrô para  BH os

Deputados Inácio Franco, Almir Paraca, Ana Maria Resende, André Quintão, Anselmo
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José  Domingos,  Antônio  Carlos  Arantes,  Antônio  Júlio,  Bonifácio  Mourão,  Bosco,

Bruno Siqueira, Carlin Moura, Cássio Soares, Celinho do Sinttrocel, Dalmo Ribeiro

Silva,  Doutor  Viana,  Duarte  Bechir,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Perrella,  Gustavo

Valadares,  Ivair  Nogueira,  João  Leite,  João  Vítor  Xavier,  Leonardo  Moreira,  Liza

Prado, Luiz Henrique, Luiz Humberto Carneiro, Maria Tereza Lara, Marques Abreu,

Mauri Torres, Neider Moreira, Paulo Lamac, Rogério Correia, Romel Anízio, Romeu

Queiroz,  Rômulo  Veneroso,  Rosângela  Reis,  Sebastião  Costa,  Tenente  Lúcio,

Ulysses Gomes e Zé Maia.

Do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  comunicado  ao  Plenário  que

assinaram o termo de adesão às Frentes Parlamentares Mobilidade Urbana, Defesa

do Idoso e Defesa dos Animais os Deputados Hélio Gomes, Carlin Moura, Rogério

Correia, Marques Abreu, Fabiano Tolentino, Gustavo Valadares, Doutor Viana, João

Leite, Adelmo Carneiro Leão, Maria Tereza Lara, Carlos Mosconi, Luzia Ferreira, João

Vítor Xavier, Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, Zé Maia, Bosco, Antônio Júlio,

Neider  Moreira,  Liza  Prado,  Ivair  Nogueira,  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Sargento

Rodrigues,  Gustavo  Perrella,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Dilzon  Melo,  Anselmo  José

Domingos,  Romeu  Queiroz,  Ana  Maria  Resende,  André  Quintão,  Cássio  Soares,

Celinho do Sinttrocel, Paulo Lamac, Sebastião Costa e Rômulo Viegas.

Do Deputado João Vítor  Xavier  em que solicita  seja comunicada sua adesão à

Frente Parlamentar pela Segurança no Anel Rodoviário.

Da  Deputada  Ana  Maria  Resende  em  que  solicita  seja  apresentado  projeto  de

resolução pela Mesa da Assembleia acrescentando inciso ao art. 101 do Regimento

Interno  para  constituição  de  uma  comissão  permanente  para  tratar  de  assuntos

relacionados à mulher. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Célio Moreira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Do  Deputado  Duilio  de  Castro  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação da Frente Parlamentar para Acompanhar a Despoluição do Ribeirão Jequitibá

e  do  Rio  das  Velhas.  Subscrevem  o  termo  de  adesão  à  criação  dessa  Frente

Parlamentar  os  Deputados  Adalclever  Lopes,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Alencar  da

Silveira Jr.,  Ana Maria Resende, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes,
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Antônio Júlio, Antonio Lerin, Bonifácio Mourão, Bosco, Bruno Siqueira, Carlin Moura,

Cássio Soares, Celinho do Sinttrocel, Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros, Delvito

Alves, Dinis Pinheiro, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Durval Ângelo, Elismar

Prado,  Fabiano Tolentino,  Fred Costa,  Gustavo Corrêa, Gustavo Perrella,  Gustavo

Valadares, Hélio Gomes, Hely Tarqüínio, Inácio Franco, Ivair Nogueira, Jayro Lessa,

João Leite,  João Vítor  Xavier,  José Henrique, Luiz Carlos Miranda, Luiz Henrique,

Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Marques Abreu, Neider Moreira, Neilando Pimenta,

Pompílio Canavez, Rogério Correia, Romel Anízio, Rômulo Viegas, Rosângela Reis,

Sargento Rodrigues,  Sávio  Souza Cruz,  Tiago Ulisses,  Ulysses  Gomes,  Vanderlei

Miranda e Zé Maia.

Do  Deputado  Bonifácio  Mourão  e  outros  em  que  solicitam  seja  convidado  o

Secretário  de  Saúde  para  a  reunião  da  Comissão  de  Saúde,  em  sua  primeira

audiência pública, a fim de prestar esclarecimentos sobre a política do governo do

Estado no combate à dengue. (- À Comissão de Saúde.)

Do Deputado Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita,  tendo em vista  sua forte

ligação  com o  setor  produtivo,  a  indicação  de  seu nome para  membro titular  do

Conselho de Industrialização do Estado de Minas Gerais - Coind -, como dispõe o

Decreto nº 44.340, de 2006. 

Do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  a  criação  de  uma Comissão  de

Deputados desta Casa para acompanhar  a elaboração do anteprojeto  da reforma

política brasileira junto ao Senado Federal. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro

(57), Neider Moreira (2), Inácio Franco e Doutor Viana e outros.

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão do Trabalho.

Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, relativamente à tragédia ocorrida no

Sul de Minas, na nossa querida cidade de Bandeira do Sul, o Estado inteiro e todo o

Brasil ficaram consternadíssimos. O acidente foi de uma violência inacreditável. De

uma  forma  absolutamente  inusitada,  16  jovens  perderam  a  vida,  a  despeito  da

segurança que havia no local e da estrutura preventiva do Corpo de Bombeiros. Mas,
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lamentavelmente, a calamidade aconteceu, e, de forma dolorosa, morreram 16 jovens

de 15 a 18 anos, ficando 50 feridos, dos quais 25 se encontram em estado grave.

Alguns foram transferidos para  Belo  Horizonte,  a  maioria  está  sendo atendida  na

Santa Casa de Poços de Caldas e nos hospitais das cidades de Campestre, Botelho

e Alfenas. Acompanhei o Governador Antonio Anastasia na visita de solidariedade à

cidade, na segunda-feira, ainda durante o velório daqueles jovens, trazendo muito

conforto a todos da cidade e às famílias enlutadas. Todos nos perguntamos por que o

acidente aconteceu, quem errou e o que fazer para que isso não ocorra mais. Quero

informar a esta Casa que, de maneira preventiva, o Prefeito de Poços de Caldas,

Paulo César Silva, baixou um decreto proibindo o uso de serpentina laminada durante

o carnaval. Em outras cidades da região estão tomando essa providência, como o fez

o Prefeito de Muzambinho, Sérgio Paoliello. Esperamos que essas medidas tragam

mais segurança à população no carnaval. O acontecido é de estarrecer, sem entrar

no mérito  de  a causa ter  sido ou não só a serpentina laminada.  Esse fato já foi

verificado. Ela ficou colada em três fios de alta tensão e, depois de solta, os fios se

romperam e  agiram como um  chicote,  matando pessoas  e  ferindo muitas  outras.

Então, esse fato já está comprovado, como toda a mídia nacional vem noticiando. É

de causar estarrecimento o fato de um produto como esse, Sr. Presidente, importado

da China, ser utilizado no Brasil sem o conhecimento da população, sem o alerta das

autoridades ligadas a essa área, a esse setor, e usado livremente, trazendo riscos.

Isso é absolutamente desconhecido pela população brasileira,  que nesses dias de

carnaval se reúnem, aglomeram-se nas praças do País, correndo esses riscos. Assim

gostaria de chamar a atenção dos governantes, pois o Brasil não pode permitir que

um produto como esse entre aqui com tudo escrito em inglês - veio da China -, sem

nenhuma palavra em português. Portanto a grande maioria da nossa população não

vai entender absolutamente nada do que está escrito e vai usar esse produto a seu

bel-prazer.  Esse  é  um  risco  que  a  nossa  população  está  correndo,  e  isso  é

inaceitável. Ontem apresentei um projeto de lei que proíbe o uso desse material em

Minas  Gerais.  Naturalmente  isso  não  será  suficiente,  pois  o  carnaval  já  está

começando. Entretanto, quero fazer este alerta e demonstrar, Sr. Presidente, a nossa

grande  preocupação  com  o  que  poderá  ocorrer.  É  preciso  que  todos  tomem
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consciência disso e não permitam que esse produto seja usado de forma aleatória.

Era o que queria manifestar nesta Casa, expressando o meu profundo pesar pela

morte desses jovens em Bandeira do Sul. A cidade toda ficou consternada, o Prefeito

manifestou um enorme sofrimento. Enfim, todos sofreram muito.  Lamentavelmente

ainda há algumas pessoas internadas em estado grave na Santa Casa de Poços de

Caldas  e  outras  aqui,  no  Pronto  Socorro  João  XXIII,  também  em  estado  grave.

Gostaria ainda de ressaltar, Sr. Presidente, o trabalho - que merece ser relatado -

realizado pela Santa Casa de Poços de Caldas. Toda a equipe do hospital estava

presente. Chegaram 50 feridos, alguns em condições muito graves, e todos foram

atendidos  da  melhor  maneira  possível  pela  equipe  de  médicos,  enfermeiros  e

auxiliares  de  enfermagem.  Todos  se  envolveram.  Os  que  estavam  fora  foram

correndo para o hospital, que ficou praticamente cercado pela população que queria

saber o que estava acontecendo. Nenhum paciente ficou sem o atendimento correto

e digno que pudesse salvar vidas. No pronto-socorro da Santa Casa de Poços de

Caldas  -  aliás  eu  estava lá  à  noite,  depois  do  acidente  -,  algumas pessoas  com

parada cardíaca foram ressuscitadas rapidamente. Então vale a pena ressaltar essa

questão, pois temos de valorizar o atendimento, que foi competente e que salvou

inúmeras vidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,  do Deputado

Federal Weliton Prado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

boa-tarde.  Vou  iniciar  o  meu  pronunciamento  abrilhantando-o  com  um  aparte  do

Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado, como sei que são tantas as

boas-novas que trará à tribuna,  penso que,  como diz a música bonita,  da cultura

negra popular, “Tá caindo fulô”, vão cair flores aí, quando V. Exa., cumprindo o papel,

com o Deputado Rogério Correia, de embaixador em Brasília, der as muitas notícias

boas;  entretanto,  gostaria  de  dar  uma  notícia  ruim  primeiro.  Quero  trazer  ao
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conhecimento deste Plenário que se encontra preso, neste momento, o Vereador do

PT por Belo Horizonte, Adriano Ventura. Essa é mais uma ação arbitrária absurda da

Polícia Militar, com a participação do batalhão tão conhecido pela truculência e pela

violência: a Rotam. 

Explico rapidamente. Há vários anos, o Adriano Ventura tem um programa na Rádio

Gospa Mira, da Igreja Católica, rádio de grande audiência no meio católico e ligada à

Renovação Carismática. Segundo se diz, o programa, em que estive várias vezes, é

líder de audiência no momento. O Adriano estacionou seu veículo no mesmo local de

sempre, ao lado da rádio. Ele não sabia que, na casa da frente, morava um Capitão

da Polícia Militar. Quando deixou o programa, por volta de 10 horas, a esposa desse

militar saiu de casa xingando e dizendo que a caminhonete dele estava estacionada

em um lugar que lhe dificultava a retirada do carro da garagem. Os funcionários e o

padre  saíram da  rádio  e  explicaram que  não deveria  ser  naqueles  termos,  mas,

mesmo assim, ela chamou a polícia. Quase vinte viaturas da polícia estiveram lá, até

da  própria  Rotam.  Eles  prenderam  arbitrariamente  o  Vereador,  jogaram-no  no

camburão da viatura  da  Rotam,  e  agora ele  está  na  delegacia,  há quatro  horas,

detido, preso na Cabana. Pasmem os senhores! Acionei a Polícia Civil, que não pode

agir, porque a Polícia Militar está demorando para entregar o preso à Polícia Civil

para que ele seja liberado. Quem foi agredido, segundo testemunhas que me ligaram

da rádio chorando, foi o Vereador. Recebi agora um telefonema triste: um Capitão,

chamado  Paulo  Silva,  está  na  delegacia  ameaçando  o  Vereador.  Pasmem  os

senhores, onde está a prerrogativa do poder? Pasmem os senhores! Esse policial,

Capitão,  é  esposo  da  senhora,  e  está  lá  ameaçando-o.  Já  se  encontram  lá  a

Comissão de Prerrogativas da OAB; o Sindicato dos Jornalistas, que é da categoria

do Adriano; a Comissão de Direitos Humanos da OAB; e representantes da Comissão

de Direitos Humanos desta Casa. 

Infelizmente, trago essa triste notícia.  Tenho a certeza de que virão tantas boas

notícias  anunciadas  por  V.  Exa.,  mas  gostaria  de  dizer  que  o  Vereador  do  PT,

militante,  jornalista,  professor  da PUC-MG;  professor  do Instituto Santo  Tomás de

Aquino,  onde também leciono,  membro  da Renovação  Carismática  Católica  e  do

Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, sofreu essa violência e essa
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ação  arbitrária.  Os  fatos  que  denunciamos  não  são  isolados.  Essa  triste  notícia

demonstra  até  fraqueza,  porque,  mesmo se apresentando como Vereador,  ele  foi

jogado violentamente em um camburão, como se fosse um criminoso perigoso. Fatos

como esse nos mostram como as prerrogativas deste Poder estão cada vez mais

reduzidas e diminuídas na sociedade, que banaliza tudo. Obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, quero, da tribuna, em primeiro lugar,

agradecer pela forma como o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, recebeu

os Deputados Estaduais. O Ministro recebeu ontem todo o Bloco Minas sem Censura.

Na quinta-feira fomos eleitos Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras  Públicas.  Pedimos  uma  audiência  e  fomos  atendidos  prontamente  pelo

Ministro, que recebeu carinhosamente todos os aliados e adversários. Houve uma

briga  tamanha,  que ele  precisou fazer  duas  audiências.  Ele  disse  que não havia

problema, se era para atender a Minas Gerais. E acrescentou que, se havia alguma

coisa  que  nos  dividia  -  os  partidos  -,  Minas  Gerais  nos  unia.  Ele  atendeu  em

audiência pela manhã para dar as boas notícias e, à tarde, ele se encontrou com a

Oposição para receber as críticas, às vezes construtivas, às vezes, não. Com muita

paciência, recebeu todos democraticamente e mostrou que lá é um lugar aberto para

todos  os  membros  do  Parlamento  estadual  ou  federal.  Lá  também  estavam

Vereadores e Prefeitos. O Ministro mostrou a forma democrática como o governo

Dilma trata todos os políticos que representam este Estado. 

Contamos com a presença do Senador Clésio Andrade, do PR, que participou da

audiência junto ao Bloco Minas sem Censura. Ele é o homem que mais conhece

transporte no Brasil  -  posso dizer isso com propriedade -,  e não é à toa que é o

Presidente da Confederação Nacional dos Transportes. Ele deu contribuição imensa

a nossa reunião, assim como os parlamentares federais do PT, do PCdoB e do PRB.

O Ministro anunciou o maior aporte de recursos que Minas já recebeu, o que mostrou

a  mineiridade  da  Presidente  Dilma,  que  demonstrou  a  que  veio.  A  maior

representação  que  temos  no  governo  federal  é  a  mineira,  Presidente  Dilma.  O

Ministro trouxe-nos a notícia de investimento de R$2.000.000.000,00 para a BR-381,

o  qual  será  prioritariamente  para  o  trecho  mais  complicado,  ou  seja,  de  Belo

Horizonte a João Monlevade,  onde morre gente todos os dias.  Nessas pistas, há
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volume maior de carros, que ficaram mais velozes. Além disso, o número de veículos

aumentou. Ele, com preocupação imensa, já anunciou esse aporte de recursos e a

previsão  de  apresentação  do  projeto  e  da  licitação  até  maio.  Receberemos

R$2.000.000.000,00. Quando perguntaram ao Ministro se os cortes atingiriam Minas,

ele respondeu que não, que, pelo contrário, o Estado da Presidente Dilma receberia a

maior parte dos investimentos. 

A BR-040 é outro problema seriíssimo. O Ministro prontamente fez outro anúncio,

junto ao Bloco Minas sem Censura. Saímos daquele local alegres, não é Deputados

Antônio Júlio, Sávio Souza Cruz, Adelmo e Rogério, que conduziu brilhantemente a

reunião,  na  qual  estiveram  presentes  também  vários  Deputados  Federais.  Essa

rodovia receberá R$300.000.000,00 para restauração, adequação e melhoramentos.

Amanhã, na sexta-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete,

será realizada a primeira audiência pública do DNIT, com apoio da população, a fim

de se verificar a forma mais adequada de investimento para a rodovia BR-040. A

Comissão  de  Transporte  participará  do  evento.  Essa  Comissão  estará  toda

representada. Há um detalhe interessante: o Ministro propôs que todas as audiências

públicas no Estado de Minas Gerais tivessem o devido acompanhamento e que a

Assembleia  Legislativa  participasse  delas,  ou  seja,  que a  audiência  pública  fosse

conjunta com esta Casa. Isso mostra o carinho dele com Minas e com esta Casa.

Serão  R$300.000.000,00  para  melhoramentos  da  saída  de  Belo  Horizonte  até

Ressaquinha. 

O  Anel  Rodoviário  é de  todos.  Sempre  falo  que  o problema desse Anel  não é

apenas federal, do DNIT, mas também do Município de Belo Horizonte e do Estado.

Embora esse problema seja especialmente do governo federal,  ele afeta todos os

mineiros e brasileiros que o cruzam. A maior malha rodoviária do País está em Minas.

Praticamente todo o Brasil passa por este Estado e pelo Anel, a fim de atravessar de

um lado para o outro. O Anel receberá 830 milhões até setembro deste ano. Quando

vierem  os  projetos,  as  licitações  e  as  audiências  públicas,  contribuiremos,  Sr.

Presidente,  para  que  a  ordem  de  serviço  e  as  medidas  de  segurança  sejam

implementadas em menos de 30 dias.  Quando esse Anel  virou uma comoção do

Município de Belo Horizonte e do Estado, prontamente fomos ouvidos pelo órgão do
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governo federal. O Bloco Minas sem Censura levou o problema ao Ministro, que disse

que, em menos de 30 dias, já estarão prontos os investimentos e as medidas de

segurança para o Anel Rodoviário. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Adalclever Lopes, parabenizo

V. Exa. por pelo menos dois motivos. O primeiro é por trazer à Assembleia Legislativa

esse anúncio que nos foi repassado ontem, ao Bloco Minas sem Censura, por meio

do nosso Ministro dos Transportes. Como disse V. Exa., bilhões de recursos serão

alocados  para  obras  prioritárias  que  há muito  Minas  reclama.  Isso  mostra  que a

Presidenta Dilma e o Ministro têm por Minas um carinho especial e que não há corte

orçamentário que vá afetar obras tão importantes, que já estavam previstas no PAC.

Cumprimento V. Exa. por ter escolhido e insistido nesse assunto.

O segundo motivo pelo qual quero aplaudir V. Exa. é por ter insistido em presidir a

Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa. Precisava ser alguém do nosso

Bloco Minas sem Censura, até porque a relação mais profícua, de mais cordialidade

entre Minas Gerais e o governo federal sempre ajuda. Temos visto uma atitude muito

beligerante do Senador Aécio Neves com relação à Presidenta Dilma e ao governo

federal. Essa beligerância, por vezes radical e sectária,  com que o Senador Aécio

Neves tem tratado a Presidenta Dilma e com que já tratava o Presidente Lula e o

governo  do  PT  cria  atritos,  e,  apesar  de  a  Presidenta  saber  separar  as  coisas,

precisamos ser um canal de interlocução para que Minas Gerais não seja prejudicada

por essa atitude belicista.

Cumprimento V. Exa. e sei que a Presidência da Comissão de Transporte será um

canal importante da Assembleia Legislativa para que esse diálogo seja permanente,

assim como demonstrou ontem o Senador Clésio Andrade, presente à reunião. Foi

fundamental que ele estivesse, junto com os Deputados Federais do PMDB, do PT,

do PCdoB, mostrando essa sintonia.

Deputado  Adalclever  Lopes,  além  de  parabenizá-lo,  gostaria  de  fazer  uma

sugestão. Já sei que V. Exa. quer realizar um grande seminário sobre a questão viária

em  Minas,  já  aprovado  na  Comissão  de  Transporte,  que  V.  Exa.  irá  dirigir.  Que

busque a  unidade e tente ver  também com os Senadores Itamar  Franco e Aécio

Neves se eles se integram também a esse esforço coletivo de Minas Gerais, em vez
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do rancor e oposicionismo radical que têm demonstrado por enquanto, no início do

governo da Presidenta Dilma.

Parabéns, fico contente em ter V. Exa. na Presidência da Comissão.

O Deputado Adalclever Lopes - Muito obrigado, Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Adalclever  Lopes,

cumprimento V. Exa. nesta sua primeira participação na tribuna, na 17ª Legislatura,

sobretudo trazendo ao conhecimento da Casa e, por seu intermédio, dos mineiros,

essa  ação  importante  capitaneada  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura,  muito

especialmente com a sua participação na condição de Presidente da Comissão de

Transporte da Casa.

A boa vontade encontrada no Ministro dos Transportes certamente reflete a grande

novidade para os mineiros - a presença de uma Presidente mineira no comando dos

nossos destinos. Junto à presença de uma Presidente mineira no governo federal,

voltamos a ter também no governo de Minas alguém autenticamente mineiro. Quem

sabe agora, com mineiros no governo do Estado e no governo federal, poderemos de

fato conseguir os avanços que Minas Gerais precisa de forma real, não como tem

sido nos últimos tempos, avanços midiáticos e ficcionais pagos com o dinheiro da

publicidade oficial. É isso que esperamos.

Mais uma vez cumprimento V. Exa. pela sua participação, sempre capitaneada pelo

Líder  do  nosso  Bloco,  Deputado  Rogério  Correia,  e  pelo  Deputado  Antônio  Júlio,

Líder da Minoria. Parabéns.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Serei breve, Deputado Adalclever

Lopes. Gostaria apenas de contrapor-me às palavras dos Deputados Rogério Correia

e Sávio Souza Cruz.

Primeiramente,  parabenizo-o,  Deputado  Adalclever  Lopes,  pela  eleição  para

Presidente da Comissão de Transporte. Relembro que estive como Presidente desta

Comissão nos últimos quatro anos, Deputado Rogério Correia. Por pelo menos duas

ou três vezes,  estive com o mesmo Ministro dos Transportes com quem V. Exas.

estiveram ontem. Era o mesmo Ministro do governo Lula, Alfredo Nascimento. Não

sei se há alguém com o mesmo nome, mas me parece que é o mesmo. Por três

vezes  estive  lá  e  por  três  vezes  foi-nos  prometido  que  sairiam  recursos  para  a
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duplicação  da  BR-381,  de  Belo  Horizonte  a  Valadares,  que  haveria  recursos

necessários para a reforma do anel viário de Belo Horizonte, hoje já uma avenida

metropolitana, que sairiam recursos para a duplicação e a adequação da BR-040, de

Belo Horizonte a Barbacena. Tudo isso foi  prometido ao governo de Minas e aos

mineiros  por  pelo  menos  três  vezes  nas  quais  estive  presente.  Pode  ter  sido

prometido em outras oportunidades também nas quais não estive presente.

Parabenizo V. Exas., que estiveram lá ontem e tiveram essa atitude, acima de tudo,

de interesse dos mineiros. Mas fico sempre com o pé atrás, porque desse Ministro,

pessoalmente, já recebi três promessas de que esses casos seriam resolvidos.

No mais,  Deputado,  estarei  ao  seu lado como um bom aluno na  Comissão de

Transporte. Juntos esperamos fazer muito pelo povo de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares.

Aprovamos  na  Comissão  um  ciclo  de  debates.  O  Ministro  já  confirmou  que

comparecerá, juntamente com o Diretor do DNIT. Lá, Deputado Gustavo Valadares,

poderemos debater, trazer todos os políticos de Minas. Se há alguma coisa que nos

divide, às vezes, são os partidos, mas o que nos une é Minas Gerais. É nesse debate

que mostraremos quem está a favor de Minas, brigando por Minas. A maioria dos

recursos do Ministério dos Transportes do Brasil inteiro está em Minas Gerais.

Muito obrigado e parabéns, Deputado Rogério Correia, pela brilhante ideia de se

reunir com o nosso Ministro, que fará muito, como bem disse a Presidente Dilma,

nossa mineira, que ocupa o cargo mais importante que temos no governo federal, a

Presidência da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o que

me traz hoje aqui,  neste momento da reunião,  do pinga-fogo desta quinta-feira, é

ainda o desejo de repercutir a vinda da Secretária Renata Vilhena, que nos deu a

oportunidade de assistir a uma bela aula. Academicamente perfeita a sua explanação,

mas sem nenhuma solução e nenhum debate. Até entendo que a base do governo

usou bem o Regimento Interno, foram competentes, ocuparam todo o tempo para não

permitir o debate. Gostaria de ter feito algumas perguntas à nossa Secretária Renata
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Vilhena  para  nos  esclarecer  algumas  questões.  Fiz  isso  pessoalmente  ao  Prof.

Anastasia quando convidou a Bancada do PMDB para fazer um breve relato sobre a

lei delegada. Tive a oportunidade de perguntar-lhe pessoalmente se esse terceiro ou

quarto  choque de  gestação era  uma enganação  que havia  apresentado ao  povo

mineiro. Quando digo gestação não é por errar a palavra, mas é essa a expressão

bem colocada. O primeiro era chamado Choque de Gestão; o segundo, Choque de

Gestão, e vem o terceiro dizendo que também é Choque de Gestão. Perguntei, então,

ao Prof. Anastasia se ele enganou o povo mineiro com publicidade excessiva sobre o

Choque de Gestão. Com muita tranquilidade, disse que não. Disse que o primeiro foi

uma  avaliação;  o  segundo,  uma  adequação,  e  que  agora  seria  apenas  uma

intervenção cirúrgica, o que não é verdade. Houve, sim, uma transformação, uma

reforma muito grande com as leis delegadas.

Então, não quiseram o debate. Na primeira lei delegada, Deputado Adelmo, alguns

Deputados companheiros nossos, da legislatura desde à época de Itamar Franco, me

questionaram, dizendo que eu havia votado na lei delegada. Votei mesmo. Eu era

Presidente  da  Assembleia  quando  o  Governador  Itamar  Franco  mandou  uma

solicitação de lei delegada para atender ao próximo governo, que era Aécio Neves.

Disse  ao  ex-Governador  Itamar  Franco  que,  pelo  meu  comportamento,  não  me

sentiria confortável e teria dificuldade em aprovar a delegação. Recebi um telefonema

do Governador eleito na época, Aécio Neves, que fez várias ponderações, explicou-

me que precisava fazer algumas reformas e me mostrou onde estavam os pontos.

Em um, até concordei com ele, e votamos a lei delegada. Ajudei a votar essa lei para

que pudesse fazer o Choque de Gestão.

No entanto, Deputado Sávio Souza Cruz, depois do Choque de Gestão, nos seis

meses  do  primeiro  ano,  trocaram  todos  os  computadores  do  Estado.  Qual  foi  a

primeira coisa que se falou? Déficit  Zero. O Déficit  Zero é a maior mentira deste

governo. O próprio Aécio Neves sabia que, quando Itamar Franco decretou moratória,

queria discutir a dívida de Minas, pois ali estava o grande déficit. O ex-Governador

Aécio Neves assumiu uma dívida de R$28.000.000.000,00 e, no final de seu governo,

deixou R$56.000.000.000,00 de dívida.  Entretanto,  não podia discutir  isso, porque

vendeu ao Brasil a ideia de que havia zerado as contas de Minas, mas jamais teve a
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capacidade e a coragem de mostrar ao povo mineiro a dívida do Estado, que é um

dos maiores absurdos.

Essa culpa não é nem do governo passado, muito menos do atual, mas do PSDB,

da época de Eduardo Azeredo,  que fez uma negociação malfeita  com o governo

federal. Dizem que, na época, foi um grande negócio, pois a inflação estava em torno

de 40%, 50%, mas foi uma negociação malfeita.

Vejam, pelos anais da Casa, que eu já alertava sobre isso, ou seja, Minas não teria

condições  de  pagar  a  dívida,  pois  comprometemos  13%  da  receita.  Essa

porcentagem paga apenas 30% dos juros da dívida, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

ou seja, todo mês incorporamos 70% de juros da nossa dívida. Isso não é déficit?

Nesse ponto, Itamar Franco foi muito mais transparente com o povo mineiro, que o

déficit que mostrava em seu balancete, ou seja, R$2.400.000.000,00, era um déficit

mensal de R$200.000.000,00, que não conseguia quitar a dívida do Estado de Minas

Gerais financiada pelo governo federal.

Deixo o desafio para todos: agora que estamos no governo formando o Bloco da

Oposição,  como  gostam  de  dizer,  Minas  sem  Censura,  deveríamos  levantar  a

questão  da  dívida  do  Estado  em  defesa  de  Minas.  Não  quero  criticar  nenhum

Governador, mas o ex-Governador pagou caro e Minas está pagando caro para que

se pudesse vender ao Brasil a tese de que realmente se fez o Choque de Gestão e o

Déficit Zero, o que não é verdade. Desafio qualquer um a vir me desmentir. Sempre,

quando eu levantava essas questões nas reuniões da Comissão de Administração, na

apresentação de alguns dados do Estado, diziam: “Isso pode ser incorporado, pois

não será pago, vai para 30 anos”.  Mas a dívida do Estado de Minas Gerais é de

R$58.000.000.000,00, e quanto mais luto pela receita tributária do Estado, mais juros

pagamos.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, V. Exa. sabe quanto pagaríamos, pois fazemos

promessas da rolagem da dívida, ou seja, mais de R$200.000.000,00. Isso é muito

mais que o investimento na saúde. No entanto, não podemos discutir quem vendeu a

ideia  do  Déficit  Zero.  Como  iremos  discutir  dívida,  de  que  forma?  Qual  seria  o

comportamento  da  equipe  do  governo  e  dos  seus  marqueteiros  ao  discutir  isso

publicamente? Eles sabem que o problema é muito grave.
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O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Primeiro, gostaria de cumprimentar V.

Exa.  pela  avaliação  feita  na  presença  da  Secretária  de  Planejamento.  Segundo,

gostaria de dizer que o grande e maior poeta lusitano da língua portuguesa, grande

intérprete da alma humana e, em especial, da alma lusitana, Camões, dizia: “Mudam-

se os tempos, mudam-se as vontades”. Observamos justamente isso.

Embora a Comissão tenha aprovado a realização de uma audiência pública - e,

nesse ponto, tranquilizo V.  Exa.,  a audiência não se realizou. É óbvio que o pré-

requisito para realização de uma audiência pública, e para que faça jus ao nome, é

que  seja  aberta  a  participação  pública.  Isso  foi  negado  durante  a  realização  da

reunião  da  Comissão  de  Administração  Pública  com  a  presença  da  Secretária

Renata. 

Quando ela mencionou a existência de 100 milhões em verbas retidas no início do

primeiro Governo Aécio Neves, se fosse a mim dada a oportunidade, poderia ter dito

a ela que o instrumento das verbas retidas fora criado no governo tucano anterior -

Eduardo Azeredo - e que nós herdamos, não 100, no governo Itamar, mas sim 300

milhões  em  verbas  retidas.  Poderia  lembrá-la  que,  em  relação  à  escala  de

pagamentos, nós herdamos, também do governo tucano anterior, um 13º salário não

pago. Sendo assim, os servidores tiveram que receber no governo Itamar Franco não

quatro,  mas  cinco  13º  salários.  Poderia  ter  sido  muito  mais  útil  a  presença  da

Secretária. Tenho certeza de que o Deputado Rogério Correia, como Líder do nosso

Bloco  Minas  sem  Censura,  cobrará  a  realização,  de  fato,  da  audiência  pública.

Porém, neste momento em que já começamos a viver o clima do Carnaval,  já na

semana  do  Momo,  a  presença  da  Secretária  serviu  pelo  menos  para  que

percebêssemos  a  criação,  aqui  em Belo  Horizonte,  cidade  onde  há  uma enorme

tradição de Carnaval fundada nos blocos caricatos - quem não se lembra do Boca

Branca, do Bloco dos Corsários? - do bloco “Anastasia, eu quero mamar”, que surge

nesta Casa, em que alguns Deputados se apresentam de forma plena, dispostos a

exercer  profundamente  a  função  de  sabujo-mor  do  governo.  E  trata-se  de  uma

posição disputada. Há vários candidatos nesse aprofundamento da sabujice nesta

Casa. Esperamos a oportunidade do debate, quando, de fato, será realizada uma

audiência pública que faça jus ao nome. Cumprimento V. Exa. pela oportunidade do



332
____________________________________________________________________________

pronunciamento.

O Deputado Antônio Júlio - Outra questão que me assusta, Deputado Gustavo, é a

capacidade  de  o  governo,  hoje,  manipular  os  dados.  No  dia  31  de  dezembro,

estávamos comprometendo a  Lei  de Responsabilidade Fiscal  -  LRF -,  no  que se

refere  a  pessoal,  em  48,57%.  Aí,  surgiu  alguém,  uma subsecretária  do  Tesouro,

mudaram a forma de fazer o cálculo e Minas passou a comprometer apenas 37%. De

um dia para o outro, houve uma redução no comprometimento de pessoal de quase

12%. Creio que o governo pode preparar-se, porque o funcionalismo público, dentro

desse percentual, pode exigir do governo uma recomposição salarial de mais de 20%,

que não atingirá os 48%. 

O governo é muito corajoso. Quando ele criou o Fundomac, nós sabíamos que se

tratava  de  um  fundo  sem  nenhum  embasamento  legal,  que  era  totalmente

inconstitucional; mas como ele precisava vender algumas máquinas que haviam sido

compradas, criaram o Fundomac. O governo foi proibido de continuar recebendo esse

fundo. Foi bom, porque os Prefeitos que sabiam o que iria acontecer, endividaram-se

o máximo que puderam, pois o governo teve de cancelar a dívida, já que o Tesouro

Nacional disse ao governo do Estado de Minas Gerais que, se permanecesse aquela

situação, Minas teria seus repasses suspensos.

Então é muita coragem. Às vezes uma coragem que até podemos achar que está

bem aplicada, porque ele está tentando trazer benefício para os Prefeitos, para Minas

Gerais; mas, na verdade, na maioria das vezes, há outro lado, que é o de beneficiar

algumas  pessoas.  Eu  tenho  denunciado  isso  aqui  quase  diariamente.  Muitos

funcionários do governo, os que ocupam cargos, perderam o senso do limite e da

responsabilidade.  Por  intermédio  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  com

documento apresentado pelos Deputados Lafayette de Andrada e Jayro Lessa, do

governo - denunciamos aqui corrupção no IEF. Nós levantamos a frente e logo depois

o governo abafou todas as informações e houve, infelizmente, no final do ano, aquele

problema em que ficou preso o ex-Diretor  do IEF. E agora, o que querem fazer?

Querem acabar com o IEF, Deputado. Será que eles querem pegar essa sujeira toda

e jogar para debaixo do tapete? Será que é uma queima de arquivo essa mudança

radical do IEF? Isso o governo tem de nos explicar. Nós queremos explicações, até
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porque o projeto de lei veio para esta Casa, e nós queríamos informações. O governo

começou a cobrar do Igam taxa de cisternas do pessoal da zona rural. Tratava-se de

um povo que não tinha nem onde cair morto, e o governo foi lá e fez com que ele

registrasse sua cisterna para cobrar R$680,00 por ano. Eu cansei de denunciar isso

aqui. 

Felizmente o governo viu a bobagem que ia fazer, não cobrou a taxa e agora quer

acabar com o Igam. Olha quanto o governo gastou com essa consultoria para fazer o

levantamento dessas cisternas em Minas Gerais,  para não dar em nada!  E agora

jogará tudo por água abaixo. Não! Precisamos de uma explicação. O povo mineiro

merece uma explicação. Nós, que discutimos isso aqui, merecemos uma explicação.

Denunciei várias vezes que a medida era para beneficiar grupos de consultoria deste

governo, para complementar salário de Secretário. Um Secretário de Estado ganhar

R$5.600,00!  Quem acredita  nisso? Como pode  um Secretário  de  Estado  receber

R$5.600,00 por mês? Estou falando em salário líquido. O governo informa que são

R$9.000,00  ou  R$10.000,00,  mas,  na  verdade,  são  as  consultorias  que

complementam o salário. Precisamos trazer o assunto à discussão. Estamos sempre

levantando esse assunto, porque não há lógica nisso. Como pode uma pessoa vir lá

do Maranhão para ser Secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais, ganhando

R$5.600,00 por mês? Temos de discutir esse assunto, Deputado Gustavo Valadares.

É isso o que quero fazer.

Quero um Estado que funcione. Eu disse isso ao Governador Anastasia. Disse-lhe

que  farei  vários  questionamentos,  mas  quero  que  ele  seja  um  bom,  um  grande

Governador.  Quando o Governador é um grande, um bom Governador, ele é bom

para todos nós; mas quando é ruim, é ruim para todos. Esses dados levantados são

reais, não os inventamos. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, agradeço-

lhe o aparte. Quero apenas fazer pequenas e rápidas observações. V. Exa. fala da

dívida do Estado de Minas com a União, e ressalto que todos os Estados da nossa

Federação têm essa dívida, que foi renegociada lá.

O Deputado Antônio Júlio  -  Mas a  pior  renegociação foi  a  de  Minas,  Deputado

Gustavo Valadares. A dívida mais malnegociada foi a de Minas. Estamos pagando
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7,5% de juros.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Tudo  bem.  Todas  elas  foram

negociadas quase ao mesmo tempo. Tanto é que os Governadores... O Deputado

Carlin Moura está aprendendo a mexer com o som da mesa e cortou a minha palavra.

Vou descontar, Deputado Carlin. Voltando, há Governadores do partido de V. Exa., do

PMDB, que hoje pedem uma renegociação dos valores e dos termos dessas dívidas. 

O Deputado Antônio Júlio - E precisam fazer isso. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Claro. E elas foram negociadas lá

atrás. O governo federal é que não aceita. 

Mais do que isso, sendo breve, esclareço que o Rio de Janeiro e a Bahia foram os

dois  Estados responsáveis.  Por  conta deles,  o governo federal  resolveu fazer  um

novo cálculo para que eles não ultrapassassem os limites com pessoal na Lei de

Responsabilidade Fiscal - LRF. Rio de Janeiro e Bahia, Estados administrados pelo

PMDB e PT. Hoje Minas se encontra com um novo percentual relativo a pessoal na

LRF por  conta  do  benefício  e  da  boa vontade do  governo federal  com a  Bahia,

governada pelo PT, e com o Rio de Janeiro, governado pelo PMDB.

Para terminar, Deputado, quanto à questão do Igam, IEF e Feam, até agora não há

nada formalizado. Só teremos notícia sobre se haverá uma união ou fusão dos três

órgãos depois que for encaminhada a esta Casa mensagem do Governador contendo

o  projeto  de  lei,  pois  a  competência  é  exclusiva  do Poder  Executivo.  Assim  que

chegar  a  mensagem,  tenho certeza  de que o  Secretário  de Meio  Ambiente  e  os

representantes  dos  três  órgãos  estarão  aqui,  como  o  fez  a  Secretária  de

Planejamento e Gestão, prontos para responder quaisquer questionamentos, seja dos

Deputados da base, seja dos Deputados de oposição. Agradeço a V. Exa o espírito

democrático e o aparte. 

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Infelizmente,  a  Secretária  não  nos  deu  espaço  de

discussão. Gostaria muito de ter um debate franco com ela, como o que tivemos aqui.

Falo com ela - e falei com o Governador - sobre os problemas que encontro. Disse ao

Governador  que,  às  vezes,  o  que  falo  aqui  chega  a  ele  de  forma  totalmente

distorcida. Quero que o Estado funcione, mas que não funcione para poucos e, sim,

para  todos  os  mineiros.  Essa é  a  nossa grande  discussão.  Foi  isso  que fizemos
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ontem em Brasília, Deputado José Henrique. Foi um trabalho coletivo. O Ministro até

o elogiou. Disse que Minas precisa voltar a fazer isso, mesmo que seja com oposição

e discussão. Precisamos voltar  a discutir  políticas. Precisamos voltar  a discutir  os

problemas de Minas Gerais,  e não deixar que dois, três, quatro ou cinco técnicos

defendam os interesses de Minas. Na maioria das vezes o interesse não é de Minas

e, sim, da minoria. Vamos discutir as questões. Acredito que a discussão é importante

para os Deputados e para o Estado. 

Então, ontem, a nossa viagem a Brasília foi elogiada pelo Ministro ao dizer: “Parece

que Minas acordou”. Minas quer discutir política e, quando Minas discute política, o

Brasil vai bem. 

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Celinho do Sinttrocel.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, nesta primeira vez em que faço uso da tribuna, quero registrar a minha

alegria  por  ter  participado  ontem,  com  a  comitiva  do  nosso  bloco,  Minas  sem

Censura, de uma audiência com o Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e o

Diretor-Geral do DNIT, Dr. Pagot, em Brasília.

Para mim, foi importante demais estar presente a essa audiência porque sou de

origem classista e a sociedade do Vale do Aço, minha zona eleitoral, sabe o quanto

venho sofrendo com os temas que tivemos a oportunidade de discutir com o Ministro:

entre outros, as questões do rodoanel, da duplicação da BR-381 e da BR-040. Como

classista,  sou  representante  dos  trabalhadores  em  transporte  e  sei  muito  do

sofrimento por que passa essa categoria pela falta de infraestrutura dos governos

federal e estadual em relação às rodovias federais e estaduais.

Também  tivemos  oportunidade  de  discutir  outro  tema  importante:  o  efetivo  da

Polícia  Rodoviária  Federal  em  Minas  Gerais,  insuficiente  para  um  Estado  que  é

cortado por 20% da malha rodoviária federal. Tivemos a oportunidade de cobrar a

intervenção do Ministro junto ao Ministério da Justiça para que seja aumentado o

efetivo da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais.

Aproveito  para  fazer  a  leitura  do  que  foi  discutido  ontem  em  Brasília,  com  a

presença do Diretor-Geral do DNIT: “O Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento,
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recebeu nesta quarta-feira, 2 de março, a bancada parlamentar de Minas Gerais para

uma  avaliação  do  cronograma  de  obras  das  rodovias  federais  que  cortam  Belo

Horizonte e sua região metropolitana, um benefício levado a cerca de 10 milhões de

mineiros.  Os  parlamentares  federais  e  estaduais  estavam  acompanhados  de

Prefeitos  da  região”.  Nessa  audiência,  com  a  nossa  comitiva  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas,  estiveram  presentes  o  ilustre  Deputado  Reginaldo,  nossa

querida  Deputada  Federal  Jô  Moraes,  os  Deputados  Federais  Mauro  Lobo  e

Leonardo Quintão e o Senador por Minas Clésio Andrade.

“Acompanhado do Diretor-Geral do DNIT, Luiz Antônio Pagot, o Ministro anunciou

audiência pública para tratar da licitação das obras de restauração e adequação, com

melhoramentos, do trecho da BR-040 localizado entre a saída de Belo Horizonte para

o Rio de Janeiro e o Município de Ressaquinha. 

No encontro,  o  Ministro  também atendeu ao  pedido  da Prefeita  de  Barbacena,

Danuza Bias Forte, e autorizou o DNIT a fazer os estudos e projetos para as obras de

adequação  de  capacidade,  no  trecho  de  cerca  de  15km,  entre  Ressaquinha  e

Barbacena, na mesma BR-040.

A  reunião  serviu  para  que  o  DNIT  confirmasse  o  cronograma  de  obras  de

duplicação de trecho da BR-381, o qual vai do cruzamento com a Avenida Cristiano

Machado até o encontro da MG-436, totalizando 69km de extensão. O lançamento do

edital dos lotes mencionados está previsto para abril deste ano - lotes 7 e 8 -, e as

obras,  cujos  custos  estão  estimados  em  mais  de  R$2.000.000.000,00,  devem

começar no próximo semestre. O Anel Rodoviário de Belo Horizonte também teve seu

cronograma confirmado. As licitações serão iniciadas neste semestre.”

Quero dizer aos nobres Deputados que ontem saí de Brasília muito esperançoso. O

Ministro dos Transportes, como também o Diretor do DNIT, disse a todos nós, da

base de sustentação do governo da Presidente Dilma Rousseff, que as obras serão

iniciadas. Não deixou de maneira alguma transparecer uma falsa expectativa, uma

falsa ilusão,  mas sim que Minas Gerais  poderá confirmar a presença do governo

Dilma,  dentro do Estado,  com investimentos.  Não haverá mortes  nas rodovias  de

Minas, porque o governo Dilma Rousseff estará atento às reivindicações da sua base

de sustentação. Acredito que, no início do mês de maio, precisamente no dia 1º de



337
____________________________________________________________________________

maio,  dia  do  trabalhador,  estaremos comemorando o  início  da  licitação e o  início

dessas obras tão importantes.

O Deputado Carlin  Moura (em aparte)*  -  Ilustre Deputado Celinho do Sinttrocel,

gostaria  de  parabenizar  V.  Exa.,  que  já  inaugura  o  trabalho  nesta  Assembleia

Legislativa mostrando muita competência e capacidade. 

Ontem  fiquei  muito  feliz  em  poder  acompanhá-lo,  hoje  Vice-Presidente  da

Comissão de Transporte e Obras Públicas desta Casa e que estava ao lado de outro

grande Deputado, Presidente da Comissão, o nosso caríssimo Deputado Adalclever

Lopes. Esses dois Deputados, Presidente e Vice-Presidente, conduziram, com muita

maestria, a reunião no Ministério dos Transportes ontem em Brasília. Aliás, eles foram

recebidos também pelo nosso ex-Líder - eterno Líder desta Casa -, o nosso caríssimo

Deputado  Federal  Padre  João,  que  também  marcou  presença  na  audiência,

juntamente com a Deputada Jô Moraes e os Deputados Leonardo Quintão e Mauro

Lopes. O Deputado Federal Padre João foi um Deputado muito atuante nesta Casa, e

agora também começa com muita firmeza e determinação em Brasília. Essa tem sido

uma marca,  e creio que V. Exa. tem esse caráter,  essa característica,  pois  é um

sindicalista, um Deputado atuante e preocupado com as questões concretas do povo

de Minas Gerais. Nós, do PCdoB, estamos muito felizes. 

É  bastante  interessante,  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  pois  as  notícias  são

realmente muito boas. O Ministro Alfredo Nascimento reafirmou o compromisso do

governo da Presidente Dilma de olhar com carinho e trazer investimentos, obras para

Minas Gerais. São R$2.000.000.000,00 para a duplicação da BR-381 até Governador

Valadares. O Ministro frisou isso com muita clareza.  O Ministério  dos Transportes

jamais  pensou  em  duplicar  a  BR-381,  se  não  fosse  até  Governador  Valadares.

Portanto essa cidade será incluída. 

O Ministro trouxe também, com muita firmeza, a decisão de que os lotes 7 e 8 da

BR-381 serão iniciados. As obras se iniciarão pelos lotes que ligam Belo Horizonte a

João Monlevade. Por quê? Porque é o trecho mais complexo e que depende de uma

infraestrutura maior. O Ministro informou que o projeto da obra será licitado em abril;

no mais tardar, em maio.

Ele também garantiu a continuidade da revitalização do Anel Rodoviário e mostrou
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que o processo está em andamento. São R$830.000.000,00 disponíveis,  e há um

orçamento novo, mais investimento para as obras complementares.

O projeto da BR-040 será apresentado amanhã, em audiência pública, na Câmara

Municipal  de  Lafaiete,  para  que  a  população  possa  conhecê-lo.  Esse  é  o

compromisso de um governo que trabalha por Minas Gerais, que tem compromisso

com o Estado, diferentemente do passado.

O Ministro salientou que tivemos de “correr atrás do prejuízo”.  O Ministério dos

Transportes  trabalhou  muito  nos  últimos oito  anos,  porque as  estradas  de  Minas

tinham sido abandonadas, ficaram sem investimento por todo esse tempo. Houve um

período  em  que  foram  até  estadualizadas.  Foi  estabelecido  um  convênio  com  o

Estado, mas o dinheiro destinado à manutenção das estradas foi usado para outro

destino, então o Ministério precisou “correr atrás”. Fico feliz e parabenizo V. Exa.

Quando voltei, assisti ao pronunciamento do Líder da Maioria na Casa, que, quando

fala  de  Brasília  ou de Distrito  Federal,  fala de coisas que não interessam a nós,

mineiros. Nós, Deputados de Minas, quando falamos de Brasília, quando falamos de

Distrito Federal, o fazemos a respeito de Minas Gerais, a respeito de obras para o

nosso Estado. Por isso o Bloco Minas sem Censura foi a Brasília. Discutimos aqui

sobre essa cidade, mas pela ótica de Minas Gerais, e não por outra, porque esta,

definitivamente, não interessa ao povo mineiro.

V. Exa. está de parabéns pela brilhante atuação que teve ontem, na reunião com o

Ministro Alfredo Nascimento.

O Deputado Celinho do Sinttrocel*  -  Obrigado,  nobre parlamentar  Carlin  Moura,

pelas  palavras  dirigidas  a  mim.  Registro  aqui,  mais  uma  vez,  que  estou  muito

confiante,  assim  como todo  o  Bloco  Minas  sem  Censura,  que  esteve  ontem  em

Brasília. Voltamos com a certeza de que essas obras serão iniciadas em 2011. Além

do nobre companheiro Carlin Moura, nobre parlamentar, o Vale do Aço ficará também

agradecido  por  toda  a  vida  à  Presidente  Dilma  Rousseff  e  ao  Ministro  Alfredo

Nascimento pelo início dessas obras, que aguardamos há muitos anos.

Foram mencionadas também todas as exigências feitas pelo Tribunal de Contas da

União em relação ao Anel Rodoviário. O Ministro registrou que todas as exigências

estão sendo atendidas e que os 7km de vias marginais que serão construídos no Anel
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Rodoviário já estão em estudo, assim como a relocação de todas as famílias que

moram  na  extensão  dessa  rodovia.  Registrou  também  a  ligação  com  a  nova

rodoviária de Belo Horizonte.

Devemos  estar  certos  de  que  Minas  precisa  desses  investimentos  do  governo

federal e de que eles ocorrerão. Percebemos transparência e compromisso firme e

forte  de  todo  o  Ministério.  Quando  o  Senador  Clésio  Andrade  reforçou  essa

necessidade, tive a oportunidade de pedir, como representante dos trabalhadores, do

Secretário-Geral  da  Federação  dos  Trabalhadores  de  Minas  Gerais,  do  Dirigente

Sindical  do  Vale  do  Aço  e  do  Vice  da  Comissão  Permanente  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas de Minas Gerais, que ela não fique - e não ficará - na

promessa, assim como ficou em oportunidades anteriores. Temos a certeza de que

agora Minas festejará o início dessas obras, e todos nós, parlamentares, estaremos

presentes. Muito obrigado a todos.

* - 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.

A Presidência vai ler decisões da Mesa. (- Lê:)

“DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno, e considerando: o peso estratégico da

integração do Estado de Minas Gerais à economia do Cone Sul;  a importância da

consolidação  do  Parlamento  do  Mercosul  -  Parlasul  -  para  o  fortalecimento  da

representação democrática dos países membros do Mercosul; a necessidade de o

povo  mineiro,  por  meio  de  seus  representantes,  acompanhar  o  processo  de

consolidação do Parlasul,  bem como pugnar pelo adequado equilíbrio  institucional

entre os diversos povos representados e por um processo de integração pautado pela
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representatividade, pela transparência e pela legitimidade social, decide:

Art.  1º - Fica criada a Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do

Mercosul, com vigência na atual legislatura, destinada a acompanhar o processo de

consolidação desse Parlamento e a desenvolver  iniciativas de intercâmbio entre o

Legislativo mineiro e as demais representações democráticas do Cone Sul.

Art.  2º  -  A  Comissão  Extraordinária  é  constituída  pelos  seguintes  Deputados:

Vanderlei Miranda, Coordenador; Gustavo Valadares, Tiago Ulisses, Luiz Humberto

Carneiro, Ivair Nogueira.

Art.  3º - A Comissão deverá atuar em sintonia com a Comissão Permanente de

Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  subsidiando  suas  atividades  e

propondo ações conjuntas de âmbito institucional relacionadas ao Mercosul.

Art. 4º - A Comissão deverá apresentar à Mesa da Assembleia relatório de suas

atividades.

Art. 5º - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 1º de março de 2011.

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno, e considerando que: a Câmara dos

Deputados e o Senado Federal, reconhecendo a urgente necessidade da discussão

de temas estratégicos do sistema político brasileiro, instituíram comissões especiais

para promover estudos e apresentar  propostas para a reforma desse sistema;  as

possíveis  modificações  no  ordenamento  jurídico  federal  repercutirão  sobre  as

relações políticas nos níveis estadual e municipal, disso decorrendo a necessidade de

que haja acompanhamento das propostas apresentadas no Congresso Nacional; a

legitimação das propostas de reforma do sistema político pressupõe tanto estudos

técnicos  quanto  a  discussão  democrática  com  a  sociedade,  também  na  esfera

estadual e municipal; decide:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma

Política, com o objetivo de desenvolver ações que possibilitem o aprofundamento da
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análise  sobre  o  sistema  político  brasileiro,  o  amplo  debate  social  do  tema,  o

acompanhamento da  discussão no âmbito federal  e a elaboração de propostas a

serem encaminhadas ao Congresso Nacional.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária é constituída pelos seguintes Deputados: Carlos

Mosconi,  Coordenador;  Romeu  Queiroz,  Antônio  Júlio,  Luzia  Ferreira,  Rogério

Correia. 

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 1º de março de 2011.

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.”

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência, nos termos da Resolução nº 5.207, de 10 de dezembro de 2002, que

estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro parlamentar e dá

outras  providências,  e  em  cumprimento  ao  disposto  no  seu  art.  6º,  que  cria  a

Ouvidoria Parlamentar, designa o Deputado Hely Tarqüínio para exercer as funções

de Ouvidor-Geral. 

Mesa da Assembleia, 3 de março de 2011.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  203/2011,  da

Comissão  de  Segurança  Pública,  e  204  e  205/2011,  da  Comissão  de  Turismo.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

2/3/2011, dos Requerimentos nºs 55 e 63 a 73/2011, da Deputada Rosângela Reis,

80/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  119/2011,  do  Deputado  Duilio  de  Castro,

138/2011, do Deputado Duarte Bechir, e 142 a 152/2011, da Deputada Rosângela

Reis (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro (57)

solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 451,  510 a 519, 521,  523,

1.003, 1.240, 1.586, 1.613, 1.847 a 1.849, 1.865 e 1.951/2007, 2.142, 2.173, 2.203,

2.234, 2.384, 2.402, 2.462, 2.463, 2.603, 2.682, 2.744 a 2.746, 2.755, 2.836 a 2.839 e

2.894/2008, 3.348, 3.450, 3.693 a 3.695, 3.767, 3.919 e 4.111/2009, 4.206, 4.276,

4.334 a 4.337, 4.709 e 4.797/2010, Neider Moreira (2) solicitando o desarquivamento

dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.015  e  4.017/2009,  e  Inácio  Franco  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.604/2010; e, nos termos do inciso XXI do art.

232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Doutor  Viana  e  outros

solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Unimed-BH pelos

40 anos de sua fundação. 

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 do Projetos de Resolução nºs 511 e 512/2011. (À

promulgação.)

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia

solicitando  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  Deputado José Henrique;  nobres

Deputados e Deputadas; senhores e senhoras da imprensa; telespectadores da TV

Assembleia; povo de Minas Gerais, boa tarde. Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

reconsidere o prazo de apenas 15 minutos, visto que são muitas as ponderações que

preciso fazer sobre a nossa reunião de ontem em Brasília, em que representei um

bloco de 23 Deputados.

Inicialmente,  gostaria  de  agradecer  ao  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro  e  à

Mesa, por intermédio de V. Exa., a nomeação da comissão para tratar do assunto da

reforma política. O Senado já nomeou uma comissão - aliás, com dois Senadores

mineiros, Aécio Neves e Itamar Franco. A Câmara Federal também já nomeou uma

comissão para tratar desse mesmo assunto. Virou jargão entre nós, parlamentares,
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dizer  que  a  reforma  política  é  a  mãe  das  reformas.  Porém,  ela  acaba  não  se

concretizando.  Isso  acontece  há  bastante  tempo,  embora  todos  saibamos  da

necessidade da reforma política no Brasil. Na minha opinião, os partidos não estão

tendo  a  representatividade  necessária  e,  assim,  não  são  levados  a  sério,  como

deveriam ser, pela população. 

Isso  se  deve  muito  pela  forma  eleitoral  no  Brasil,  um  voto  que  é  muito

individualizado  e  que  desvaloriza  o  partido  político.  Isso,  por  si  só,  faz  com  que

problematizemos e insiramos em nosso debate,  para valer,  a  questão da reforma

política. 

Em segundo lugar, é preciso reformular o financiamento das campanhas. A forma

do financiamento privado hoje permite maior possibilidade de escândalos, porque os

que financiam a campanha se veem no direito, às vezes, de quererem facilidades em

licitação  de  obras,  favores  de  quem  foi  favorecido  com  seu  apoio  financeiro.  Os

escândalos de caixa dois, de financiamentos de campanha onde se cobram melhores

vantagens em processos licitatórios, se repetem. O financiamento privado está na raiz

desse problema. Julgo que esses dois temas, a forma do voto e o financiamento,

precisam ser discutidos, sem sombra de dúvida, em nosso país, modificando-se o

procedimento eleitoral.

O PT, meu partido, defende o voto na lista partidária e o financiamento público de

campanha. Concordo com essa tese, mas é claro que, durante todo esse processo de

reforma política,  estaremos abertos  ao debate,  especialmente com as sociedades

brasileira  e mineira.  Quando apresentei,  em nome do Bloco Minas  sem Censura,

solicitação para debate da reforma política, foi  exatamente para buscar que Minas

Gerais  ajudasse  a  pressionar  o  Congresso  Nacional,  por  meio  do  Senado  e  da

Câmara Federal, na discussão e realização da reforma. Esperamos que essa pressão

seja evidentemente democrática para travarmos aqui debates em torno do tema da

reforma política, sobre como deve ser o voto, como se valoriza, como deve ser o

financiamento.  Convidaremos  pessoas  para  contribuir,  principalmente  a  sociedade

civil organizada, as Igrejas Católica e Evangélica, que se debruçam sobre o tema, os

sindicatos,  os  trabalhadores,  o  sindicato  do  patronato,  a  OAB,  os  setores  da

intelectualidade e da imprensa. Queremos que esse debate seja sincero e que ajude
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na discussão da reforma política.  Esse é o objetivo,  portanto,  de aprovarmos,  na

reunião de Líderes, esse requerimento do Bloco Minas sem Censura.

Quero,  Deputado  José  Henrique,  agradecer  à  Mesa  por  ter  nomeado  essa

comissão, que será coordenada pelo Deputado Carlos Mosconi, e de ter me incluído

nela,  junto  com  os  Deputados  Antônio  Júlio,  Romeu  Queiroz  e  Luzia  Ferreira.

Certamente queremos que esse debate seja produtivo, e o Minas sem Censura não

poderia deixar de colocar na pauta essa discussão. Fomos seguidos pelo bloco do

governo  e  pelos  demais  blocos  e  bancadas,  que concordam  em  fazer  o  debate.

Coube a nós fazer a sugestão, porque nosso bloco é menos suscetível às pressões e

à pauta do governo. É preciso que o Parlamento tenha também sua pauta própria.

Isso serve tanto para o Parlamento nacional quanto para este. Noutro dia, Deputado

Carlos Henrique, ouvi e li o Senador Aécio Neves, que ponderava sobre a importância

de o Parlamento nacional ter uma pauta própria e não ficar a reboque apenas do

governo federal, no que ele tem completa razão. Mas o que vale lá também vale cá.

Fazer aqui uma pauta que seja não apenas do governo Anastasia é fundamental para

o  Parlamento  mineiro.  A  reforma  política  entra,  portanto,  nesse  contexto,  como

também outros assuntos que o Bloco Minas sem Censura tem pautado.  Eu diria,

Pastor Carlos - já lhe concederei aparte - que nosso Bloco Minas sem Censura, sem

modéstia, foi e tem sido a grande novidade do Parlamento neste início de legislatura. 

A  formação  do  Bloco  Minas  sem  Censura  está  nos  levando  ao  debate.

Provavelmente, sem a força da unidade das Bancadas do PT, do PMDB, do PRB e do

PCdoB, o Parlamento não traria,  Deputado Adelmo, o debate a esta Casa. Nossa

visita, ontem, ao Ministro dos Transportes, e o fato de trazermos a esta Assembleia

uma  pauta  definida  de  investimentos  para  Minas  Gerais,  por  meio  do  nosso

Parlamento estadual, só valoriza este. Na próxima reunião, os demais blocos devem

vir conosco, considerando essa pauta, para buscar, junto ao governo federal, esses

recursos, que são - o que precisamos reconhecer - do governo federal. Isso facilita o

trâmite de opiniões, assim como a chegada de ações do governo federal ao nosso

Estado, com o que nosso governo será valorizado. 

O que não podemos é ter um crítico feroz do governo, que não reconhece, em

nenhum momento, o que o governo federal faz por Minas Gerais, como se tudo fosse
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mera obrigação, que não reconhece a postura que o governo federal sempre teve

para com Minas Gerais, do ponto de vista do governo do Presidente Lula. Não era

assim. Eu era Deputado Estadual quando o ex-Presidente Fernando Henrique não

dava nada a Minas Gerais, como o Deputado Adelmo bem se lembra, porque o hoje

Senador e ex-Governador Itamar Franco não comungava com todos os interesses do

governo federal, inclusive no que se refere à privatização de Furnas, a moratórias que

aqui foram feitas. Naquela época, em que nós e o governo Itamar Franco tínhamos

pensamentos muito semelhantes nesses dois pontos citados, o governo Fernando

Henrique em tudo boicotava Minas Gerais. No governo Lula, não vimos isso e, no

governo Dilma, também não veremos. Não pode também o Senador Aécio Neves ter

postura tão radical, tão sectária de oposição que não venha a reconhecer aquilo que

o governo federal  traz para  Minas  Gerais,  por  exemplo,  obras viárias  que jamais

aconteceram.

Noutro dia fui de avião a Montes Claros e depois, desse Município, de carro, até

Bocaiúva. Deputado Adalclever Lopes, Presidente da Comissão de Transporte, que

beleza,  aquela  estrada!  Quem te  viu,  quem te  vê!  Lembro-me dos Deputados  do

PSDB,  alvoroçados  no  início  do  governo  Lula,  ofendendo  o  governo  desse

Presidente, pelos buracos da estrada, herdados da herança maldita de FHC. Hoje a

estrada daqui a Montes Claros parece um tapete; todavia não ouço os Deputados do

PSDB, da região do Norte de Minas, dizerem acerca do prazer que é andar de carro

até Montes Claros nos dias de hoje. Se formos a Pará de Minas, teremos o mesmo

exemplo. Da mesma forma, as estradas daqui até Sete Lagoas demonstram que as

duplicações estão sendo feitas e que a malha rodoviária muito melhorou. Somos os

primeiros  a  reconhecer  que  ela  precisa  ser  melhorada.  Entretanto  é  preciso

reconhecer também que o governo neoliberal do Sr. Fernando Henrique e do PSDB,

que imaginava ser a privatização a única forma de o Brasil se desenvolver, deu com

os burros na água. Esse processo desestabilizou nosso país, trazendo-nos a fome e

a miséria,  e  nada de infraestrutura.  Nossa visita  de  ontem tem o  significado e  o

reconhecimento  de  outro  processo  realizado  no  Brasil,  a  partir  do  governo  do

Presidente Lula, o qual continuará com a Presidenta Dilma. 
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O  Deputado  Carlos  Henrique  (em  aparte)*  -  Nobre  Deputado  Rogério  Correia,

primeiramente quero parabenizar o Bloco Minas sem Censura pela ida, ontem, até o

Ministro Alfredo Nascimento. 

Pegando um gancho em sua fala, Deputado, sobre esse conjunto de parlamentares

e  partidos  que  vão  compor  a  discussão  e  o  debate  da  reforma  política  -  uma

preocupação  apresentada  também  pelo  nobre  colega  Carlin  Moura,  que  tomei  a

liberdade de apartear -, quero dizer que não podemos debater essa reforma sem a

participação efetiva dos pequenos partidos. Fiz uma contagem muito rápida e cheguei

ao número aproximado de 10 partidos pequenos de representação, envolvendo dois

ou um Deputado da Assembleia. Peço a atenção do nobre Presidente, Deputado José

Henrique,  que tem feito  a condução dos trabalhos,  para que possamos ampliar  a

representação  dos  partidos  na  composição  desse  conjunto  de  Deputados  que

discutirão a reforma política. 

Hoje são cinco Deputados, e pretendemos - chamo a atenção para isto - ampliar

esse  número  para  pelo  menos  mais  sete,  ou  quem  sabe  nove  Deputados,

representando os partidos menores,  principalmente  do  PCdoB,  que tem interesse

efetivo nessa discussão, e também do meu partido, PRB. Hoje somos dois Deputados

do PRB e também temos interesse em estar inseridos no debate sobre a reforma

política. Gostaria de registrar somente essa observação.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Muito  obrigado,  Deputado  Carlos  Henrique.

Concordo com V. Exa., que tem a minha solidariedade. Como o requerimento foi do

nosso  Bloco,  se  assim  entender  a  Mesa,  os  Deputados  José  Henrique  e  Dinis

Pinheiro, julgo necessária a presença de partidos menores, para que o debate tenha

a amplitude necessária do Parlamento.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Agradeço ao nobre Deputado Rogério

Correia o aparte. Quero cumprimentá-lo e, por  intermédio de V. Exa.,  aos demais

membros do Bloco Minas sem Censura, que nos trazem boas notícias. Para o bem de

Minas e do Brasil, espero que elas se concretizem.

Gostaria  só de  fazer  um contraponto a  sua fala.  Não vejo,  por  parte  do  nosso

grande  Líder,  grande  ex-Governador  e  atual  Senador  Aécio  Neves,  uma posição

diferente da tomada por ele. Acho que as ações e os pronunciamentos dele não vão,
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em momento algum, atrapalhar a relação da Presidente Dilma com o governo de

Minas.

Rapidamente,  para  não  tomar  muito  o  tempo  de  V.  Exa.,  citarei  um  exemplo

clássico  desta  Casa.  Quando Subsecretário  do  Trabalho  e  Assistência  Social,  no

primeiro governo de Aécio Neves, tive oportunidade de ser Presidente do Conselho

Estadual de Assistência Social, e uma grande oposição, uma grande voz, todas as

vezes que tinha oportunidade de tratar do tema da política de assistência social, era o

Deputado  André  Quintão.  Graças  a  sua  fala  e  posicionamento,  a  política  de

assistência social em Minas ganhou espaço e notoriedade. Então, serem Oposição é

o que vocês fazem aqui, com profissionalismo e seriedade. E o Senador Aécio Neves

estará fazendo isso dentro das suas competências. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Rogério Correia- Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Tomara que V.

Exa. esteja certo! Eu já tinha dito que, nas próximas reuniões do Bloco em Brasília,

deveríamos convidar, além do Senador Clésio Andrade, os Senadores Itamar Franco

e Aécio Neves. Sinto que às vezes o Senador Aécio Neves torce para que não dê

certo, mas posso estar equivocado. Tomara que o Senador Aécio Neves possa agora

ajudar Minas Gerais com sinceridade, ele que foi um grande Governador. Esperamos

que esse seja, de fato, o comportamento de um líder político da sua envergadura.

Sr. Presidente, agradeço aos nobres Deputados a atenção. Disse a V. Exa. que o

tempo  seria  pequeno  e  ainda  tenho  um  tema a  ser  tratado.  Permita-me V.  Exa.

anunciá-lo apenas em 15 segundos. Trata-se de um problema que chegou até mim,

referentemente  a  assentamentos  em  Belo  Horizonte  que  estão  com  ordem  de

despejo,  totalizando  1.187  famílias.  Há  um  temor  de  que  essas  famílias  sejam

retiradas durante o Carnaval. Quero alertar a Prefeitura de Belo Horizonte e a nossa

Polícia Militar que tanto a Câmara Municipal quanto a Assembleia Legislativa estarão

em recesso nesse período. Que não haja nenhuma ação da Polícia Militar nem da

Prefeitura exatamente nesse recesso festivo, que as famílias não sejam retiradas e

que  não  haja  violência.  Esse  é  um  alerta  referente  a  assentamentos  em  Belo

Horizonte. Como já estão com ordem de despejo, que pelo menos possam esperar a

nossa  presença,  da  Câmara  dos  Vereadores  e  da  Assembleia  Legislativa,  pois

podemos ajudar. Em vez do enfrentamento, que haja uma solução mais pacífica para
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os que estão sem moradia e lutam por ela! Faço esse alerta e peço ao Comando da

Polícia Militar e à Prefeitura de Belo Horizonte sensibilidade nesse período em que

estaremos de recesso na Câmara e na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin  Moura* -  Meu Presidente,  Sras. Deputadas,  Srs.  Deputados,

público  presente,  telespectadores da TV Assembleia,  quero também referir-me ao

desdobramento dessa importante audiência que ontem tivemos com o Ministro dos

Transportes, Alfredo Nascimento, do governo da Presidenta Dilma. Essa audiência

confirma o compromisso do governo da Presidenta Dilma de manter o andamento das

obras,  dos  investimentos  do  PAC em  Minas  Gerais  e  de  que  nenhuma obra  de

infraestrutura seja prejudicada em função dos ajustes fiscais. O Ministro confirma os

R$2.000.000.000,00 para a BR-381 e os R$830.000.000,00 para o Anel. Há, aliás,

verba nova para a junção do Anel com o rodoanel, bem como para a obra da BR-040

no sentido Rio de Janeiro.

O  Ministro  teve  também  oportunidade  de  levantar  outras  questões  pertinentes

dentro  de  uma visão  mais  global.  Por  exemplo,  convocou,  já  na  audiência,  uma

reunião com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - e quer discutir,

Deputado  Rômulo  Viegas,  justamente  essa  interjunção,  essa  interligação  do

transporte rodoviário com o ferroviário, especialmente no trecho da BR-040, sentido

Rio, que tem enorme volume de carga de caminhões com minério de ferro e, ao lado

da rodovia, há uma malha ferroviária praticamente desativada, que tem por vocação

original o transporte de minério. Assim, o Ministro convocou a ANTT para que esse

debate seja feito, assim como em relação a esse trecho da BR-381 Norte, como bem

gosta de dizer o nosso colega Deputado Bonifácio Mourão. Gosto de dizer “BR-381

sentido Valadares”, por achar mais bonito. Esse trecho da BR-381 Norte ou BR-381

Governador Valadares, daqui até Ipatinga, é o mais perigoso, pois tem a topografia

mais complexa, um volume maior de cargas mais perigosas, como bobinas de aço,
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cargas químicas, cujo transporte é feito por caminhões em rodovia margeada por uma

rede ferroviária  subutilizada.  Ponderamos isso com o Ministro Alfredo Nascimento,

que, muito sensibilizado, imediatamente pediu essa audiência com a ANTT.

Quero firmar muito essa questão, pois desde criança temos o trem como o maior

símbolo de Minas Gerais. O mineiro não perde o trem. Essa é a nossa vocação, a

tradição de Minas, cujo maior símbolo é o trem, a mineiridade da rede ferroviária. Às

vezes estamos deixando isso um pouco de lado. Assim, é fundamental convocar a

audiência para discutir essa questão. Quem sabe dela haja outros desdobramentos,

como o transporte de pessoas. Este Estado é entrecortado por uma rede ferroviária

do Sul, da Zona da Mata, da região central do Estado. As pessoas não podem mais

fazer uso daquele velho trenzinho da estação, do “passarinho preto de terno branco”,

que  está  na  estação  esperando  o  trem,  como  diz  Milton  Nascimento.  Então,  é

importante essa discussão do transporte ferroviário no conjunto da política pública

para o transporte.

O Ministro também mencionou, Deputado Adelmo, e isso é muito importante, que

está  em  estudo  o  plano  nacional  de  hidrovias.  Dentro  dele  há  um  estudo  em

andamento, já encomendado, do melhor aproveitamento do importante potencial do

Lago de Furnas, em todos os aspectos, não só do ponto de vista da piscicultura, da

geração de energia limpa, oriunda da hidrelétrica, mas também das hidrovias. Então,

o Ministro está atento a essa questão do transporte público, ao potencial que Minas

Gerais tem, tanto do ponto de vista de fazer a junção, de fazer a interligação das

rodovias com as ferrovias, como também com a hidrovia, tendo em vista que Minas é

a maior caixa d’água do Brasil. Esse é um fato que achei muito positivo.

Outra questão que foi levantada, que é mais polêmica e ainda não tem elementos

concretos, pois é a primeira visão, é a que diz respeito à Polícia Rodoviária Federal.

Qual é a melhor forma de organizá-la ou a melhor estrutura para ela? Hoje, a Polícia

Rodoviária Federal está subordinada ao Ministério da Justiça, no entanto, sua área e

competência de intervenção estão justamente nas áreas de domínio das rodovias

federais. Por ela ter território específico de atuação, há alguns entendimentos de que

talvez fosse mais rápido que a Polícia Rodoviária Federal estivesse sob a alçada do

Ministério dos Transportes.
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Por  exemplo,  no  Carnaval,  será  realizada  uma  importante  força-tarefa  para  os

corredores mais complexos. O corredor da BR-381 Norte ou os que têm maior fluxo

de veículos, como a BR-040, a BR-381 Sul ou a BR-262, que é o caminho que os

mineiros fazem no Carnaval, terá que ter um reforço da Polícia Rodoviária Federal.

Enquanto as obras de infraestrutura necessária não são realizadas, a presença de

fiscalização é fundamental.  Vide a questão do Anel Rodoviário:  se no dia daquele

trágico acidente houvesse uma fiscalização adequada, talvez a tragédia não tivesse

tido a mesma dimensão. 

Sem dúvida nenhuma, no Carnaval haverá uma força-tarefa da Polícia Rodoviária

Federal em parceria com outros  órgãos de segurança,  como a Polícia Rodoviária

Estadual,  mas há uma discussão que acho importante: qual  é a melhor forma de

organizar a Polícia Rodoviária Federal? Será no Ministério da Justiça ou no Ministério

dos  Transportes?  Obviamente,  isso  não implica  discussão de  nenhuma perda de

prerrogativa dos nossos policiais rodoviários federais, no entanto, nesse aspecto, o

Ministro Alfredo Nascimento não emitiu  opinião.  Essa é uma discussão que achei

pertinente, além das outras que foram apresentadas lá. 

Foi uma conversa muito bacana, pois mostrou unidade dos partidos políticos em

Brasília,  da  nossa  Bancada  e  do  nosso  Líder,  Padre  João,  que  solicitou  essa

audiência pública. Acho tudo muito positivo. 

Com  muito  prazer,  concedo  aparte  ao  nobre  Deputado  Rômulo  Viegas,  nosso

calculista. Quando vi V. Exa. fazendo cálculos, achei que calculava outras coisas. 

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Deputado  Carlin  Moura.

Ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Exa. e fazendo referência a grandes

momentos da nossa história, com nossa característica, a ferrovia e o trem, realmente

quero  parabenizá-lo  nesse  aspecto,  porque  esse  é  um  investimento  caríssimo.

Sabemos  que  despenderá  muito  recurso  do  governo  federal,  até  mesmo  dos

governos estaduais e dos Municípios. 

Realmente, a grande solução são as linhas de ferro. Isso é retornar ao passado,

evitar todo o congestionamento nas nossas estradas, facilitando muito o fluxo, tanto

de pessoas quanto de materiais. De forma que, neste aspecto, parabenizo V. Exa. 

O Deputado Carlin Moura* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Aproveito a
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ocasião  para  dizer  neste  tempo  restante  que,  ontem,  ao  voltar  de  Brasília,  tive

oportunidade  de  ouvir  nosso  Líder  da  Maioria,  caríssimo  Deputado  Gustavo

Valadares, meu companheiro do Clube Atlético Mineiro. Apesar de estarmos em lados

diferentes nesta Casa, temos profundo respeito um pelo outro.

Na verdade, Deputado Gustavo Valadares, citei V. Exa. mais cedo no sentido de

enriquecer o debate, mas eram apenas observações. Pelo fato de estar voltando de

Brasília,  ao ver  V.  Exa.  nesta Tribuna,  observei  que mencionava muito Brasília,  o

Distrito Federal,  além da reforma administrativa do governo. Acho que nesta Casa

não existem temas pré-determinados, qualquer assunto é muito bem-vindo. 

Todavia não podemos perder o foco. Não estou aqui querendo dizer o que V. Exa.

vai  discutir  ou  não.  Todos  são  livres  para  discutir  qualquer  coisa,  mas,  como

Deputado de Minas, estou preocupado em discutir as questões do nosso Estado. Da

mesma  forma,  Aécio  Neves  foi  eleito  Senador  por  Minas  e,  assim,  deve  estar

discutindo  e  desempenhando  bem  o  seu  papel  em  Brasília.  Conforme  sou

testemunha,  o  Senador  Itamar  Franco está  cumprindo,  de  forma brilhante,  o  seu

papel de oposição em Brasília. Da mesma maneira, o nosso Senador Clésio Andrade

está cumprindo muito bem o papel de representar Minas - aliás ele nos acompanhou

ontem  naquela  audiência.  É  um  Senador  que,  sem  dúvida  alguma,  conhece  os

problemas das estradas de Minas.

A observação que tenho a fazer  é que V.  Exa. falou muito sobre o governo do

Distrito Federal. Talvez V. Exa., por ser do Democratas, estivesse muito preocupado.

Tivemos  a  oportunidade  de  almoçar  juntos  e,  pelos  comentários  que  ouvi,  o

Governador  Agnelo Queiroz,  ao herdar um governo que os Democratas  deixaram

com muito estrago, com muita corrupção, com a máquina desestruturada, realmente

teve de fazer vários decretos de emergência, demitir 18 mil funcionários - fantasmas

-,  executar  emergências  no  Hospital  Público  de  Brasília,  que  exigia  um gasto  de

R$11.000.000,00 por mês, e a população não tinha atendimento. Enfim, foi cortada

uma grande quantidade de grama, que daria para encher 20 Mineirões, porque a

cidade estava abandonada, e isso com apenas um mês no governo. O Governador

fez coisas em caráter de emergência, sim, mas ontem, pela manhã, ele se reuniu com

a Câmara Distrital,  que é a Assembleia Legislativa do Distrito  Federal.  Conversou
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com os parlamentares, e a reforma administrativa será aprovada na Câmara Federal.

Isso é muito importante para não haver dúvidas, e nós ficamos aqui discutindo. Da

mesma  forma,  a  Presidenta  Dilma  faz  suas  movimentações,  discute  medidas

provisórias  com  o  Congresso.  Todas  as  medidas  provisórias  são  aprovadas  na

Câmara e no Senado, com debates. A regra do salário mínimo foi aprovada por lei,

coisa que não havia há muito tempo, o que é muito importante. Hoje há uma regra

clara.

E aqui, Deputado Gustavo Valadares, o que eu queria mesmo é que discutíssemos.

Quando eu comentava sobre a presença da Secretária Renata Vilhena nesta Casa,

era  para  entender  melhor.  Vou  fazer  uma  autocrítica:  para  mim,  a  palestra  da

Secretária ajudou a esclarecer muitas coisas - com a cabeça fria é que percebemos.

Percebi  que  a  própria  Secretária  trouxe  informações  importantes.  Primeiro,  ela

confirma que Minas é o Estado que mais lança mão das leis delegadas, mais que

todos os outros. E, na explanação sobre leis delegadas, ela fez todo o histórico do

chamado choque de gestão  -  um, dois  e três  -,  o  que comprova,  por  si  só,  que

contribuiu para toda a estrutura do Estado, porque, se foi o choque de gestão que

mudou  Minas,  que  mudou  a  estrutura  de  Minas  e  a  forma  de  gerenciar  Minas,

significa que toda a administração - choque de gestão um, dois e três - foi feita por

meio de lei delegada. O que é inconstitucional, não estou discutindo o mérito jurídico,

mas,  do  ponto  de  vista  da  concepção,  é  uma  forma  de  se  evitar  o  debate  no

Parlamento. Ao mesmo tempo, há o argumento da celeridade. Enfim, ela esclareceu.

Creio  que  V.  Exa.,  Deputado Gustavo Valadares,  confundiu,  porque ela mesma

disse que os cargos comissionados criados não extrapolam o limite de 20% previsto

na Lei Estadual. Porém, conforme V. Exa. disse, não significa, de todos os cargos

comissionados criados por  leis  delegadas -  considerando-se que de recrutamento

amplo direto e função pública são mais de cinco mil -, que 80% sejam de funcionários

de carreira. V. Exa. confundiu a fala da Secretária. Então, não existe isso. Já formulei

um  requerimento  solicitando  a  menção  dos  comissionados  indicados  para

verificarmos  se são realmente  funcionários  de  carreira,  porque,  se 80% forem de

carreira, virei publicamente pedir desculpas. Creio que V. Exa. está equivocado.

Antes de conceder aparte a V. Exa., há outras questões, pois algumas coisas não
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foram esclarecidas. 

Recebi novamente “e-mails” de Diretoras de escola. Serei rápido, Sr. Presidente.

Trata-se de uma Diretora, entre outras, de uma escola de Perdões - não citarei seu

nome. Ela diz que está solidária comigo por eu ter feito a discussão do assunto. (-

Lê:) “Com muita honra, quero cumprimentá-lo pelo desempenho na Assembleia, em

especial do dia 1º de março, quando, mesmo sendo impedido, conseguiu mencionar

algo sobre o salário dos Diretores de escola. Por que impediram que V. Exa. jogasse

no ar a situação tão vergonhosa em que se encontram os Diretores de escola que se

aposentaram  antes  da  publicação  da  Lei  nº  14.683,  de  2004?  Esses  Diretores

trabalham  30,  40  anos  -  ou  mais  -  para  que  pudessem  garantir  mais  de  oito

quinquênios  e  assim  melhorar  a  aposentadoria.  Hoje,  para  garantir  esse  direito,

somos  obrigados  a  aceitar  o  piso  inicial  de  R$635,00,  conforme  previsto  na  Lei

Delegada  nº  182.  Sendo  a  carga  semanal  do  Diretor  de  40  horas,  o  piso  inicial

deveria ser, no mínimo, de R$2.244,00, que é equivalente a dois pisos do Professor

Nível A, portador de ensino médio”.

Para concluir, Sr. Presidente, os Diretores não conseguem entender que agilidade é

essa,  se  estabelece  o  salário  dos  Diretores  menor  que  o  de  Vice-Diretor  ou  de

professor. Não conseguem entender que agilidade é essa, se as pessoas continuam

gastando 10 anos para conseguir a publicação da sua aposentadoria.

O tempo não me permite conceder aparte, até gostaria de fazê-lo, mas descuidei-

me e não percebi que ele havia se encerrado.

Ainda teremos oportunidade e, com o maior prazer, continuaremos esse debate.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente -  Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues

solicitando  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, ao ocupar a tribuna pela primeira vez

nesta  legislatura,  quero,  inicialmente,  agradecer  aos  meus  liderados,  Deputados

Tenente  Lúcio,  Gustavo  Valadares,  Carlos  Pimenta  e  Alencar  da  Silveira  Jr.,  e
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também ao nosso Secretário de Estado, Deputado Carlos Pimenta... 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Gustavo Perrella. Um é

atleticano e o outro é cruzeirense. Gosto muito do Gustavo Perrella, mas, por favor,

não nos confunda. 

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Não vou me confundir.  Agora  esta  Casa foi

tomada  de  Gustavos:  Perrella,  Valadares  e  Corrêa.  Então  me  refiro  ao  meu

companheiro de bancada, Deputado Gustavo Perrella, que, por sinal, torce para um

grande time, o mesmo para o qual eu torço. É com muita felicidade que agradeço a

indicação e a confiança dos meus pares para liderar a Bancada do PDT no biênio

2011-2012. Há tempos quero ocupar esta tribuna, mas os fatos vêm numa velocidade

que atropelam, muitas vezes, a vontade de estar aqui pelo fato de termos uma ordem

de inscrição. 

O episódio do Aglomerado da Serra acendeu uma discussão. Peço à assessoria

que  me  forneça  a  Constituição  da  República,  pois  farei  uso  de  dispositivos

constitucionais.  Entendo,  Sr.  Presidente,  que todo fato,  por  mais  trágico que seja,

sempre nos ensina - e estamos sempre aprendendo, Deputado Bonifácio Mourão.

O que me incomoda no episódio do crime ocorrido na Serra é que os policiais do

Batalhão  Rotam  foram  massacrados  e  condenados  antecipadamente.  As  duas

comissões da Assembleia, na sua competência legal de fiscalizar, de cobrar - e é isso

o que tem de ser feito -, acompanharam os fatos. O Ministério Público também enviou

os Promotores, um deles o Dr.  Rodrigo Filgueira. Esse Promotor só comparece à

Assembleia quando o policial é acusado de violação de direitos humanos. Porém, nas

cinco  audiências  públicas  requeridas  por  mim,  quando  o  policial  militar  teve  sua

dignidade violada, os seus direitos humanos, o Promotor Rodrigo Filgueira, também

da Promotoria de Direitos Humanos, nunca compareceu a esta Casa. 

Aí,  começamos a ver que há algo errado.  Para que não digam que não temos

decência ou delicadeza, quero cumprimentar o outro Promotor. Dr. Joaquim Miranda,

este,  sim,  é  um  Promotor  sério,  correto  e  enérgico,  que  está  acompanhando  os

casos, mas sem jogar para a plateia ou buscar holofotes.

O episódio da Serra vem-nos ensinando muito. Nesta Assembleia, por exemplo, há

uma  Comissão  de  Direitos  Humanos,  presidida  pelo  Deputado  Durval  Ângelo.
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Cheguei até a preparar um pronunciamento a respeito do assunto, mas fizemos aqui

uma mobilização, com a presença dos policiais do Batalhão Rotam e dos 22o e 5o

Batalhões,  que  vieram  exigir  que  os  seus  direitos  humanos  também  sejam

respeitados, Deputado Rômulo. Até que se prove o contrário ou até que alguém ouse

rasgar a Constituição da República, os direitos humanos obedecem a um princípio

universal,  ao  princípio  da  universalidade.  Não podemos  conceber  que os  direitos

humanos  sejam reservados  a  uma parcela  da  sociedade.  Independentemente  da

parcela que o Deputado Durval Ângelo defenda, não posso admitir  que ele, como

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, defenda apenas uma parcela, pois

esse  é  um  direito  universal.  Talvez  esteja  faltando  ao  Deputado  Durval  Ângelo

consultar a sua assessoria, especialmente aqueles assessores seus que conheçam

um pouco mais de direito constitucional. Se assim o fizer, vai certificar-se de que está

extremamente incoerente em sua postura: os policiais foram acusados e, embora o

inquérito ainda não tenha terminado, eles foram condenados de forma antecipada.

O fato está colocado, e não serei eu quem fará a defesa deles. Eles têm advogados

constituídos  que  farão  isso,  Deputado  Bonifácio  Mourão.  V.  Exa.  é  jurista  e  foi

Deputado  constituinte  desta  Casa  em  1989,  respeitando  o  que  chamamos  de

cláusulas pétreas, esculpidas no art. 5o da Constituição da República. Os direitos e

garantias fundamentais, previstos no art. 5o da Constituição da República, são direitos

humanos,  cláusulas  pétreas,  direitos  universais.  Entre  eles,  Deputado  Bonifácio

Mourão, estão o devido processo legal e o amplo direito à defesa e ao contraditório.

Esses direitos estão escritos ali  e  devem ser  respeitados por  todos nós.  Lembro,

Deputados Rômulo Viegas e Rogério Correia, que, para que cada Deputado desta

Casa tomasse posse nesta legislatura, no dia 1o de fevereiro, uma das exigências era

que fosse à  frente deste  Plenário,  estendesse a mão direita  e dissesse “assim o

prometo”,  para  dizer  que  prometia  respeitar  a  Constituição  da  República,  a

Constituição do Estado e as demais leis. Esse juramento não pode ser feito apenas

como uma peça folclórica,  como um enfeite.  E  o  Deputado Durval  Ângelo,  como

tenho alertado os demais pares desta Casa, tem agido de forma parcial e emocional,

como acabou de fazer agora mesmo, quando eu estava na Cidade Administrativa,

conversando com o Secretário de Defesa Social. Veja a ironia do destino, Deputado
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Rogério Correia, estávamos na Comissão, conversando com o Secretário de Defesa

Social, Lafayette de Andrada, a pedido da Deputada Maria Tereza Lara, do partido de

V. Exa. E ali eu fazia a defesa ferrenha de suas solicitações em face da segurança

pública de seu Município, Betim, porque eram pertinentes e coerentes. E acho que é

assim, pela coerência, que deve ser norteada a atuação parlamentar.

Não posso entender, Deputado Rômulo Viegas, que um Deputado que preside a

Comissão de Direitos Humanos seja violador desses direitos. Não posso entender!

Não esperar a conclusão do inquérito, a ampla defesa e o contraditório e chamar os

policiais  do  Batalhão  Rotam  de  truculentos,  violentos  e  bandidos  é  uma  ofensa

gravíssima. É ainda mais grave quando vem daquele que deveria ser o guardião dos

direitos humanos. Deputado Durval Ângelo, não vou daqui fazer ofensas a V. Exa.

Minha  palavra  será  no  campo  do  direito  constitucional,  dos  direitos  e  garantias

fundamentais. E gostaria que V. Exa. estivesse aqui para contraditar este Deputado e

para que assim pudéssemos fazer o debate das ideias, que é o que interessa. 

Agora há pouco esse Deputado ocupou a tribuna. Gostaria de dizer àqueles que

estão nos  assistindo que devem tomar  cuidado  porque,  como parlamentares que

somos, temos de ter uma conduta ilibada. É o que a sociedade espera de todos nós:

que tenhamos coerência em nossa vida parlamentar e, obviamente, no cotidiano de

nossas vidas. O Deputado Durval Ângelo ocupou a tribuna agora mesmo para dizer

que um Capitão da Rotam teria  prendido o Vereador  Ventura,  de Belo Horizonte.

Porém, ele  contou uma parcela da  história.  Ele  não disse que o citado Vereador

estacionou  seu  veículo  na  porta  de  uma  garagem  no  Bairro  Santa  Maria,

precisamente na Rua Júlia Lopes de Almeida, região Oeste da Capital mineira, na

contramão de direção, e que a Sra. Fernanda, uma dona de casa, teve de fazer uma

manobra  radical  e  passar  por  cima  do  passeio  para  levar  seus  filhos  à  escola.

Quando ela retornou, o Vereador chegava até o seu veículo, uma caminhonete, e ela

lhe disse: “O senhor parou o carro na porta da minha garagem, e, por isso, tive de

passar por cima do passeio para levar meus filhos à escola”. O Vereador começou a

debochar daquela senhora, até puxou o cabelo dela. Ela ligou para o 190 e chamou

uma viatura. Enquanto isso, o Vereador pegou o seu carro e saiu do local.

Durante  o  rastreamento,  as  viaturas  encontraram  o  veículo  e,  ao  abordarem  o
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Vereador, verificaram que a documentação dele estava vencida, Deputado Gustavo

Valadares.  Ele  estava  com  o  DUT  de  2009,  ou  seja,  sua  documentação  estava

irregular. Houve a apreensão do veículo, pois ele agrediu uma senhora puxando os

cabelos dela; portanto, a conduta foi perfeita.

Agora, o Deputado Durval Ângelo vem até aqui  para dizer que foi o pessoal da

Rotam? Gente, isso é muito grave. Imputar a alguém um ato que ele não cometeu é

grave. E o Deputado vem dizer aqui que foi um Capitão da Rotam, sendo que ele

pertence ao 5º Batalhão. Ele não tem nada a ver com a Rotam.

Gostaria de deixar claro para os ilustres Deputados presentes que, nos últimos 10

anos,  Deputado Bonifácio Mourão,  os  nobres companheiros  do  Batalhão,  ao  qual

tenho orgulho de dizer que pertenci, combatendo o crime muitas vezes - enquanto

muitos  Deputados  desta  Casa  e  tantas  pessoas  estavam  dormindo  em  berço

esplêndido, eu estava no combate ao crime, trocando tiros com marginais. Tanto é

que meu patrulheiro ficou paraplégico numa troca de tiros, há 18 anos.

Portanto, temos de respeitar os homens de bem, estes policiais honestos e sérios

que estão no Batalhão Rotam, como também toda a Polícia Militar. Não podemos

compactuar com falácias e blefes. Temos de ter responsabilidade em nossas falas.

É  com  enorme  prazer  que  concedo  aparte  ao  ilustre  companheiro  Deputado

Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Sargento  Rodrigues,  em

primeiro lugar gostaria de dizer a V. Exa. que o admiro pelo seu passado na Polícia

Militar e por tudo que significou para essa instituição, em um momento difícil que esta

viveu, quando V. Exa. comandou, juntamente com o ex-Deputado Cabo Júlio uma

greve  memorável  dos  policiais  militares,  trazendo  dignidade  a  esse  setor

importantíssimo da sociedade mineira. Portanto, V. Exa. tem todo o meu apreço e

consideração, evidentemente como Deputado e colegas que fomos, aliás, na CPI do

Narcotráfico.

Gostaria apenas de fazer algumas ponderações. O Deputado Durval Ângelo não

está presente exatamente porque foi averiguar essa questão levantada por ele sobre

a prisão do Vereador. Então, até para justificar aos nossos telespectadores, ressalto

que  o  Deputado  Durval  Ângelo  é  um  Deputado  assíduo  e  trabalhador  aqui  na
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Assembleia e não se encontra presente porque foi verificar o acontecido. Certamente

ele poderá dizer depois o que verificou “in loco” para checar os dados que recebeu

antes e os que foram colocados agora por V. Exa. Não sou eu quem poderá fazer

esse julgamento porque não estou verificando o caso. No entanto, isso é preciso.

No que se refere à questão da Rotam, o que o Deputado Durval Ângelo tem feito,

como  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  é  verificar  que,  em  meu

entender, tem havido uma concepção equivocada em relação ao papel que deve ter a

Polícia Militar no que diz respeito à Rotam. Hoje, penso que as polícias comunitárias

e suas atuações em morros, em favelas, em periferias são muito mais aconselháveis

do que a concepção antiga da Rotam. Essa é uma discussão que precisa ser feita

com maior profundidade. Apesar de todo o respeito que temos aos policiais militares

que  fazem  parte  da  Rotam,  em  tempo  oportuno,  quero  discutir  com  V.  Exa.  a

concepção que devemos  ter  de  polícia  nesse  estágio  de  avanço democrático  da

sociedade em que nos encontramos. Não há crítica alguma com relação aos policiais

militares que ali atuam e que muitas vezes colocam sua vida em risco. Em segundo

lugar,  é  óbvio  que  isso  não  pode  ser  generalizado,  como,  às  vezes,  também

generalizam ataques a nós, parlamentares. É preciso que tenhamos cuidado.

Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Deputado Durval Ângelo

tem  também  o  direito  e  o  dever  de  verificar  se  há  ou  não  abuso  por  parte  de

determinados policiais, e estes, por sua vez, não devem coibir essa investigação nem

desrespeitar os direitos individuais. Gostaria de separar um pouco essa discussão e

colocá-la em um patamar que nos permita conversar sobre isso e corrigir os defeitos

que a nossa sociedade possa vir a ter. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado Rogério, não tenho problema algum -

nem nunca tive - em travar um bom debate com V. Exa. O que não se pode admitir é

que alguém que preside a  Comissão de Direitos  Humanos,  a  pretexto  de  apurar

violação  de  direitos  humanos  de  qualquer  pessoa,  viole  direitos  humanos.  O

Deputado fez vários pronunciamentos na Comissão e em vários jornais, tratando de

forma generalizada.  Qualquer  um  de  nós,  Deputado  Rogério  Correia  e  Deputado

Bonifácio  Mourão,  que  se  atrever  a  fazer  uma  denúncia  generalizada  ou  uma

acusação, incorrerá em erro.
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Até  que  essa  Constituição  aqui  seja  alterada,  devo  entender  que,  devido  ao

processo legal,  a  ampla  defesa,  o  princípio do contraditório  e o juízo natural  são

cláusulas pétreas e são direitos humanos, que devem ser respeitadas por todos. Não

podemos admitir desrespeito, ainda que seja do Presidente da Comissão de Direitos

Humanos desta Casa.

Então o debate que pretendo travar com o Deputado Durval Ângelo é esse. O que

quero não é que ele deixe de denunciar ou de fiscalizar, porque é sua competência, e

muito  menos  pedir  a  extinção  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  porque  ela  é

importante, um fórum adequado que esta Casa precisa ter, diferentemente dele que

pediu a extinção do Batalhão Rotam. Este é composto de homens sérios, honrados,

de policiais que dão a vida no cumprimento do dever.

Deputado Bonifácio Mourão, vários companheiros tombaram durante o tempo em

que estive lá. E é importante que as pessoas saibam disso. O cidadão que está nos

assistindo precisa saber que é necessária uma modalidade de policiamento na rua

que faça o enfrentamento da criminalidade pesada. Talvez tenha faltado ao Deputado

Durval  Ângelo  conhecimento  da  atividade  policial.  Quando  desconhecemos  o

assunto, talvez passemos a falar dele sem propriedade. Alguns dizem que o Gepai é

bom. Sim, ele é muito bom. Mas o Gepai é mais uma modalidade de policiamento,

que entendemos ser  boa. Então,  temos o policiamento diário,  o Gepai,  o Gate,  a

Rotam, e cada um complementa o outro, e isso é necessário,  Deputado Bonifácio

Mourão.  Quando  agem  o  crime  organizado  e  as  quadrilhas  mais  atrevidas  ou

ousadas, como aquela que matou o Cabo Vandec em São Gotardo com um tiro de

7.62mm, que abriu a cabeça do cabo, são os policiais da Rotam que são chamados.

Estou  concluindo,  Sr.  Presidente.  O  assunto  é  muito  importante,  e  gostaria  de

contar com a compreensão de V. Exa.

A fala do Deputado Durval Ângelo em acabar com a Rotam é desconhecimento.

Vamos lá visitar a unidade; convido o Deputado. Afinal de contas, ele nunca visitou

uma família de policial à beira do caixão para saber como é o clima de um velório de

policial que foi morto defendendo a sociedade. Quero travar com o Deputado Durval

Ângelo  -  insisto e repito -  um debate,  pois  ele não pode,  a pretexto de defender

direitos humanos de quem quer que seja, violar direitos humanos, porque estes são
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universais. Se assim não for, devemos depositar a Carta Maior na lata de lixo.

Agradeço a  V.  Exa.  e  peço desculpas  ao  meu companheiro  Bonifácio  Mourão.

Teremos  aqui  novamente  oportunidades.  Quero  ouvir  V.  Exa.,  pois,  como  um

Deputado experiente e equilibrado que é, sua fala é muito importante para todos nós.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Bonifácio  Mourão

solicitando  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados.

Inicio minha fala com o aparte que faria ao Deputado Sargento Rodrigues, dizendo

que a Constituição Federal,  promulgada  em 5  de  outubro  de  1988,  assinada por

Ulysses  Guimarães,  Tancredo  Neves,  Mário  Covas,  Teotônio  Vilela  e  tantos

brasileiros ilustres, precisa ser respeitada. Direitos fundamentais e cláusulas pétreas

precisam ser respeitados e, muitas vezes, não são. A injustiça e a agressão feitas a

qualquer pessoa são uma ameaça à humanidade e a todos os brasileiros. Temos que

respeitar a Constituição, que dá garantias a cada um de nós.

O fato ocorrido no aglomerado da Serra foi tremendamente lamentável para todos

nós,  precisa  ser  apurado  rigorosamente,  e  os  culpados  precisam  ser  punidos

conforme a  lei,  como bem  disse  o  Governador  Anastasia.  Todos  nós  precisamos

apoiar  esses  princípios,  mas,  como  V.  Exa.  disse,  não  se  pode  condenar  uma

instituição  como  a  Polícia  Militar,  que  tem  mais  de  duzentos  anos.  O  que  não

podemos, como alguns pregoeiros fizeram, é querer acabar com a Rotam. O fato é

lamentável, deve ser apurado, e os culpados devem ser punidos. A Rotam também

está  no  interior,  em  todas  as  regiões,  como em  nossa  Governador  Valadares,  e

precisamos dela.  Lamentavelmente,  inúmeras  pessoas  vivem à  margem da lei,  e

precisamos da proteção das Polícias Militar e Civil para termos uma sociedade mais

tranquila em Minas Gerais. Gostei de ouvir o que disse o Deputado Rogério Correia,

em aparte a V.  Exa.,  pois  não fala em acabar com a Rotam, mas em correções.

Sempre precisamos melhorar.
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Inscrevi-me para falar pelo art. 70 porque este Deputado e os Deputados Gustavo

Valadares e Rômulo Viegas estávamos atentos aos pronunciamentos dos Deputados

da Oposição. Estou vendo os Deputados Carlin Moura e Rogério Correia aqui ainda,

e, nas palavras da Oposição, o governo atual fez um cálculo completamente diferente

a respeito dos gastos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos dados do governo

para responder a isso. Conforme o Relatório de Gestão Fiscal, publicado no “Minas

Gerais”, órgão oficial do Estado, na sexta-feira, dia 28/1/2011, o Estado encerrou o

exercício  financeiro  de  2010  com  R$122.058.000,00  disponíveis  em  caixa.  É  a

primeira vez, em mais de duas décadas, que o Estado alcança superávit financeiro. O

documento  informa  que  o  Estado  se  mantém  dentro  do  limite  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, que é de 49% em despesas com pessoal. Em agosto de

2010, portaria conjunta das Secretarias do Tesouro Nacional e do Orçamento Federal

estabeleceu novos critérios para o enquadramento de despesas com pessoal na Lei

de Responsabilidade Fiscal. Seguindo essa nova metodologia, o comprometimento

do Estado com pessoal atinge 37,16% da Receita Corrente Líquida - RCL -, portanto,

bem  abaixo  do  46,55%  estabelecidos  como  limite  prudencial  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

É  preciso fazer  essa correção,  porque a Oposição disse que isso é  criação do

Estado de Minas. Não é, ou é criação do governo federal. 

O documento também informa que vários Estados já utilizam esses novos critérios.

Uma das alterações determina a retirada das despesas com a complementação para

pagamento de aposentadorias e pensões. Conforme o relatório, o governo de Minas

complementou em R$4.000.000.000,00 o fundo previdenciário dos servidores civis

mineiros em 2010. 

Vou conceder o aparte, Deputado Rogério Correia, mas penso que essas correções

deveriam ser feitas. V. Exa. disse - talvez possa abordar essa questão em seu aparte

-  que  os  outros  blocos  precisavam  participar  da  audiência  com  o  Ministro  dos

Transportes e V. Exa. Lembro-me de que se expressou nesse sentido. Contudo, os

outros blocos não foram convidados. Mas, se tivéssemos sido, com certeza teríamos

ido. Quem sabe, se formos convidados para a próxima, estaremos juntos. Quando V.

Exa. falou, Deputado Rogério Correia, sobre a beleza das estradas duplicadas de
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Minas - V. Exa. rodou em direção a Montes Claros e outras cidades -, esqueceu-se de

falar também da beleza das estradas do ProMG, do que o governo de Aécio Neves e

Anastasia fez,  com mais  de 6.000km de estradas reconstruídas em Minas.  Todos

lembramos  das  estradas  esburacadas,  Presidente  José  Henrique,  quando

andávamos pelo interior de Minas Gerais. Mas isso praticamente não existe mais, em

virtude do trabalho do governo Aécio Neves e Anastasia. Também não podemos nos

esquecer, Deputado Rômulo Viegas, do Proacesso. Havia 323 Municípios que não

eram ligados por asfalto, e hoje praticamente todos estão ligados com um programa

de mais de 5.000km. 

Antes de falar sobre leis delegadas, assunto tratado aqui, vou conceder aparte. Não

quero  estender-me muito  sobre  essa questão.  Então,  com muito  prazer,  concedo

aparte ao Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão.

Falei sobre o prazo com o Presidente, que está concedendo 15 minutos. Esse prazo

é pequeno para o debate. O Deputado Rêmolo Aloise costumava conceder 1 hora,

Deputado José Henrique. V. Exa. está meio pão-duro em relação ao prazo. É preciso

aumentar o nosso prazo. Não é, Deputado Bonifácio Mourão? Então procurarei ser

rápido. 

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, esse cálculo atual é melhor e mais justo.

Aliás,  o  cálculo  posto  engessa  a  possibilidade  de  os  servidores  públicos  terem

aumento, de melhorarem suas condições. E hoje, em especial,  falo em nome dos

professores,  que  têm  um  salário  muito  baixo.  Portanto  engessar  a  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  como  ela  estava,  o  cálculo,  que  hoje  estaria  em  49%,

provavelmente teria ultrapassado esse percentual, em virtude do reposicionamento

das letras. Então, em janeiro, já teria ultrapassado os 49%, e o governo não poderia

sequer ter feito o reposicionamento das letras. Penso que esse cálculo, que foi para

37,16%, é melhor. Isso é uma flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela

qual tenho simpatia, mas nem tanto. Não penso que essa Lei de Responsabilidade

Fiscal  seja  uma  bíblia.  Creio,  por  exemplo,  que  prejudica  a  concessão  de  um

aumento justo para os setores da educação e da saúde. Então estou gostando do

cálculo de 37,16%. Acredito que os sindicatos também estejam adorando-o. Para eles
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essa é uma pauta de reivindicação muito melhor que uma pauta engessada em 49%.

Concordo  com  V.  Exa.  em  relação  ao  programa das  estradas.  Não  apenas  as

estradas federais, mas também as MGs estão em estado muito superior ao que se

encontravam. Isso significa um avanço na questão das rodovias, embora ainda haja

muitos problemas nas rodovias brasileiras que impedem o crescimento do País.

Quero  aproveitar  a  oportunidade  para  falar  também  -  aliás,  o  Deputado Durval

Ângelo  certamente  tratará  desse  assunto  depois  -  sobre  a  questão  do  Vereador

Adriano Ventura, que reitera ter sofrido agressão e ter sido maltratado. Teremos de

verificar isso. Foram expostas versões de um lado e de outro. Então vamos verificar a

questão.  Porém me estranha o fato de  um Vereador  chegar  à beira de ir  para  a

prisão. Isso é algo que nos deixa meio chocados. Vamos verificar o que aconteceu,

pois gostaria de saber mais. Tem havido, por parte de determinados policiais - não

digo nesse caso, mas em outros dos quais recebi denúncia -, uma abordagem nada

pacífica, e sim muito violenta, de cidadãos. Isso vemos constantemente. 

A própria Polícia Civil tem feito denúncias em relação a isso. Não podemos também

passar a mão na cabeça dos policiais militares que tratam de forma indevida nossos

cidadãos;  nem  tanto  ao  mar,  nem  tanto  à  terra.  Ao  Deputado  Durval  Ângelo,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos, cabe um dos aspectos fundamentais

da Comissão:  verificar  se  está  havendo  violência  policial.  Uma coisa  é  a  pessoa

desarmada,  sem  cassetete;  outra,  é  um  guarda,  que  precisa  fazer  outro  tipo  de

abordagem. Se não tivermos uma comissão de direitos humanos e não tomarmos

conta disso, realmente não pararemos no limite do que é razoável.

Termino dizendo que até o Secretário Lafayette de Andrada, outro dia, falou na TV -

eu escutei - que existem policiais bandidos. Quase lincharam o Secretário por dizer

uma coisa que sempre é dita. Vamos com calma nessas questões, senão, Deputado

Sargento Rodrigues, acabaremos corroborando atitudes condenáveis,  que não são

nada razoáveis.

Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Parabenizo V. Exa. sempre, pelo nível

do debate e pela qualidade de seus pronunciamentos.

O Deputado Carlin Moura* - Um aparte, Deputado Bonifácio Mourão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Deputado  Carlin  Moura,  o  Deputado  Gustavo
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Valadares, nosso Líder da Maioria, está tentando fazer um aparte há muito tempo e

ainda  não  conseguiu.  Por  uma questão  de  justiça,  peço  licença  a  V.  Exa.  para

conceder aparte ao Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Agradeço,  Deputado  Bonifácio

Mourão. V. Exa. dá bom exemplo, diferentemente do que fez meu colega, Deputado

Carlin Moura, que não me concedeu aparte alguns minutos atrás. Mas o troco virá.

Quero  primeiramente  apenas  reforçar  o  que  V.  Exa.  vem  dizendo  sobre  as

mudanças  de  entendimento  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  por  causa  do

percentual referente a pessoal. Isso foi feito, única e exclusivamente, volto a dizer, em

razão de solicitação dos governos da Bahia, do PT, que ultrapassou muito os gastos

com pessoal; e do Rio de Janeiro, também administrado por um cão de guarda do

governo federal, o Governador Sérgio Cabral, do PMDB. Quero apenas deixar isso

bem claro.

Queria, na verdade, em 30 segundos, responder ao que o Deputado Carlin Moura

disse da tribuna. Ele disse que, em meu pronunciamento de ontem, fiquei por quase

todo o tempo dando exemplos e citando o Distrito  Federal.  Não fiz isso. Deixei a

dúvida aqui, que não foi respondida por ele: como os Deputados do Bloco PT-PMDB-

PCdoB podem questionar as leis delegadas em Minas Gerais, que passam pelo crivo

da  Assembleia  Legislativa  antes  de  serem  concedidas?  A  Assembleia  precisa

autorizar o Governador do Estado a redigir as leis delegadas. Como esses Deputados

podem ir contra as leis delegadas se um Governador do PT do Distrito Federal faz

mudanças, seja para o bem, seja para o mal - isso não me interessa -, na estrutura

administrativa do Estado por meio de decreto? Isso é o que está errado. Não é se

está fazendo por bem, se está cortando cargo que precisava ser cortado. Tudo bem,

está tudo certo. Mas por meio de decreto? Assim como a Presidenta resolveu que, a

partir  do  próximo  ano,  o  Congresso  Nacional  e  nenhum  de  nós,  parlamentares,

podemos  discutir  salário  mínimo,  porque  só  ela,  por  decreto,  e  com  sua  caneta

superpoderosa, decidirá anualmente sobre o valor  do salário mínimo. Esse é meu

questionamento.  Vejam  quanta  incoerência  da  Oposição,  que  discute  a  falta  de

participação  da  Assembleia  nas  leis  delegadas.  Isso  é  inverdade,  porque  a

Assembleia  participou  e  continua  participando.  Anteontem  mesmo  esteve  aqui  a
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Secretária  para  discutir  as  leis  delegadas.  Mais  do  que isso,  eles  são  a  favor  e

aplaudem manifestações de Governadores da Presidenta da República, que agora

tomam suas atitudes por decreto. Essa é a grande incoerência.

Apenas  para  terminar,  o  DEM teve,  sim,  um  problema no  Distrito  Federal  com

corrupção.  Com  menos  de  30  dias  o  Sr.  Arruda,  ex-Governador,  foi  expulso  do

partido.  Deixarei  aqui  uma  pergunta  no  ar,  Deputado  Bonifácio  Mourão:  José

Genoíno, João Paulo Cunha, José Dirceu, Delúbio, qual deles foi expulso pelo PT

quando ficou comprovado o mensalão? Deixarei essa pergunta no ar porque sei que

o Deputado Carlin Moura terá dificuldades de a ela responder. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Agradeço, Deputado Mourão. Acho muito

importante o pronunciamento de V. Exa., especialmente pela informação que nos traz

do ponto de vista dos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa

informação traz uma nova sinalização para Minas Gerais. 

Sempre temos defendido aqui, Deputado Mourão, que o debate nos ajuda muito a

fazer as composições e a fazer avançar o Estado de Minas Gerais. É bom Minas se

readequar a esse novo cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal, todavia sempre

nos preocupamos com as consequências práticas. Uma vez dito tudo isso, ficamos

nos  perguntando  se  está  na  hora,  tendo  em  vista  essa  folga  do  orçamento,  de

tratarmos com mais agilidade, com mais celeridade, o que queríamos dialogar com a

Secretária Renata Vilhena - não é esse o objetivo principal? -, ou seja, a reposição,

que ainda não foi processada, dos servidores públicos. V. Exa. nos traz a informação

dos R$4.000.000.000,00 aportados ao Fundo Previdenciário de Minas. Quem sabe

possamos - a Secretária reconheceu pessoalmente isto aqui - agilizar o processo de

publicação  das  aposentadorias  dos  servidos  que  foram  aposentados?  As

aposentadorias não foram publicadas. Essa é a grande questão.

Para concluir, mas concluir mesmo, Deputado Mourão, precisamos continuar esse

debate,  incluindo  uma  questão.  Nós,  da  Oposição,  estamos  dispostos  a  ajudar,

porque os interesses de Minas estão acima de tudo. Queremos discutir o problema da

dívida pública de Minas Gerais.  Diante dessas informações que traz,  V.  Exa. não

adentrou o problema da dívida pública consolidada. Esse é um debate que queremos

fazer. Sempre defendemos que o melhor caminho não são as leis delegadas, mas
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sim a via ordinária do Parlamento, em que há discussão. 

O Deputado Bonifácio Mourão -  Agradeço V. Exa.,  Deputado Carlin  Moura,  mas

teremos oportunidade de debater essa questão da dívida pública. Não é Deputados

Bosco, Rômulo Viegas e Ivair Nogueira? Debateremos, com certeza, as atrocidades

comprovadas em documento. Respondendo a V. Exa., com referência aos processos

de  aposentadoria,  a  própria  Secretária  Renata  Vilhena,  quando  esteve  aqui,

esclareceu a questão. Foram criadas supervisões junto às Diretorias Regionais de

Ensino exatamente para agilizar as aposentadorias. V. Exas. criticaram muito, mas

essa criação está nas leis delegadas. Disse bem o Deputado Gustavo Valadares que,

na  verdade,  inconstitucionais  é  o  decreto  da  Presidência  da  República,  que

estabelece o salário  mínimo, a partir  do próximo ano, decreto esse que não está

previsto na Constituição. Se não está, é inconstitucional. Contraria o art. 7º, item 4, da

Constituição. Podem conferir. Há outro decreto inconstitucional, o do Governador do

Distrito Federal, do PT. Ele não fez lei delegada, que é prevista na Constituição, que

está no processo legislativo. Fazer alterações estruturais na Secretaria, por meio de

decreto, é inconstitucional porque isso não está previsto na Constituição. 

Finalmente,  Deputado  Carlin  Moura,  para  encerrar,  falamos  sobre  ProMG  e

Proacesso, mas não tratamos do Caminhos de Minas, projeto do governo Anastasia,

que  fará  234  novos  acessos  em  Minas  Gerais,  ligando  até  mesmo  Coroaci  a

Peçanha, próximo a sua Virgolândia. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Questão de ordem, Sr. Presidente, questão de ordem

propriamente dita para um esclarecimento.

O Sr. Presidente - Baseado em que artigo?

O Deputado Carlin Moura - Só uma interpretação do art. 164. O direito de resposta

baseia-se apenas no caso de ofensa ou também no caso de o que foi afirmado não

corresponder  à  realidade.  Se  esse  for  o  entendimento,  pediria  o  art.  164  para

esclarecer o ilustre Deputado Bonifácio Mourão.

O Sr.  Presidente -  Deputado Carlin  Moura,  o art.  164 é concedido a critério da

Presidência,  que  entende  que não houve  ofensa,  mas apenas  debate  de  grande



367
____________________________________________________________________________

nível.

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 quinta-feira, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/2/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Zé Maia

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Registro  de  presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. Olavo Machado Júnior - Apresentação de sugestões - Palavras do Sr.

Roberto Luciano Fagundes - Apresentação de sugestões - Palavras do Sr. Roberto

Simões  -  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  do  Sr.  Lázaro  Luiz  Gonzaga  -

Palavras  do  Sr.  Afonso  Maria  Rocha -  Apresentação  de sugestões  -  Registro  de

presença.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com o objetivo de receber sugestões de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a tomar  assento à  mesa os Exmos.  Srs.  Alberto  Pinto

Coelho,  Vice-Governador  do  Estado;  Desembargador  Cláudio  Renato  dos  Santos

Costa, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Waldemar Antônio de Arimatéia,

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, representando o Procurador-Geral

de  Justiça,  Alceu  José  Torres  Marques;  e  Paulo  Bretas,  Secretário  Municipal  de

Planejamento, Orçamento e Informação de Belo Horizonte, representando o Prefeito

Municipal,  Márcio  Lacerda;  a  Exma.  Sra.  Andrea Abritta  Garzon Tonet,  Defensora
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Pública-Geral do Estado; e os Exmos Srs. Roberto Simões, Presidente do Conselho

Deliberativo Nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -

Sebrae - e Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas

Gerais - Faemg -; Olavo Machado Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais  -  Fiemg -,  representando o  Presidente  da Confederação

Nacional  da  Indústria  -  CNI  -,  Robson Braga de  Andrade;  Lázaro  Luiz  Gonzaga,

Presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  Sebrae-MG  e  Presidente  do  Sistema

Fecomércio Minas, Sesc, Senac e Sindicatos; Roberto Luciano Fagundes, Presidente

da  Associação  Comercial  de  Minas  Gerais  -  ACMinas  -;  e  Afonso  Maria  Rocha,

Diretor-Superintendente do Sebrae-MG.

Registro de Presença

O locutor  -  Gostaríamos de registrar  a  presença dos  Exmos.  Srs.  Fábio  Veras,

Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais;

Alberto José Salum, Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do

Estado de Minas Gerais - Sicepot-MG; e Evaldo Vilela, Secretário-Adjunto de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior.

Execução do Hino Nacional

O  locutor  -  Convidamos  todos  os  presentes  a  cantar  o  Hino  Nacional,

acompanhando gravação da TV Assembleia.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado de Minas Gerais e

ex-Presidente desta augusta Casa, que muito nos honra com sua preciosa presença;

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado de Minas Gerais;  Waldemar  Antônio de Arimatéia,  Procurador-Geral  de

Justiça  Adjunto  Institucional,  representando  o  Dr.  Alceu  José  Torres  Marques,

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; Paulo Bretas, Secretário de

Planejamento,  Orçamento  e  Informação  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,

representando o Prefeito Márcio Lacerda; Exma. Sra. Andrea Abritta Garzon Tonet,
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Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; Exmos. Srs. Roberto Simões,

Presidente  do  Conselho  Deliberativo  Nacional  do  Sebrae  e  da  Federação  da

Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -; Olavo Machado Júnior,

Presidente  da  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fiemg  -,

representando  o  Dr.  Robson  Braga  de  Andrade,  Presidente  da  Confederação

Nacional  da  Indústria  -  CNI  -;  Lázaro  Luiz  Gonzaga,  Presidente  do  Conselho

Deliberativo  do  Sebrae-Minas  e  do  Sistema  Federaminas;  Roberto  Luciano

Fagundes, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais; Sras. Deputadas;

Srs. Deputados; senhoras; senhores; jovens e imprensa, o ciclo de desenvolvimento

que estamos vivendo, no Brasil e em Minas Gerais, é um fato histórico que talvez não

seja percebido por muitos que não presenciaram, ou já esqueceram, os períodos de

instabilidade  política  e  econômica,  a  ausência  das  liberdades  democráticas,  a

ameaça constante do descontrole de preços, a perda contínua do poder aquisitivo e

os elevados índices de desemprego que pesavam sobre a população brasileira há

apenas algumas décadas. Graças a um conjunto de fatores externos e internos, ao

amadurecimento político  e  a diretrizes  econômicas fundadas  no bom senso,  sem

ruptura com as bases deixadas por governos anteriores, estamos passando por uma

fase de relativa estabilidade, mesmo diante de percalços e sobressaltos, como a crise

financeira que abalou as economias americana e europeia a partir de 2008. Não que

estejamos  imunes  a  contratempos,  aos  efeitos  bruscos  dos  processos  de

globalização ou livres das nossas históricas mazelas sociais e das desigualdades que

ainda  nos  situam  no  concerto  dos  países  menos  evoluídos  no  que  tange  à

distribuição de renda.  Definitivamente  não vivemos no melhor  dos mundos.  Ainda

saltam aos olhos nossos problemas de saúde pública, de educação, de moradia e de

segurança, dentre tantos outros. 

Interessa-nos particularmente, senhoras e senhores, nesse contexto, refletir sobre o

desenvolvimento  de  Minas  Gerais.  As  modernas  e  profícuas  administrações  dos

Governadores Aécio Neves e Antonio Anastasia deram ao nosso Estado a estrutura, a

correção de rumos, a aplicação criteriosa de recursos e o planejamento necessários a

um crescimento sustentável, buscando levar os benefícios das políticas públicas a

todas as regiões e a toda a população, ações essas, profícuas, que agora contam
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com a brilhante colaboração do nosso Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.

Levantamentos da Fundação João Pinheiro, senhoras e senhores, têm mostrado,

nos últimos anos, números sempre positivos em relação ao desempenho econômico

e uma evolução gradativa dos medidores da segurança pública, uma das questões de

maior preocupação da nossa sociedade. Na área dos indicadores sociais, relatórios

da ONU apontam que Minas alcançou, antecipadamente, várias metas estipuladas

para reduzir a pobreza e a desigualdade. No campo da educação, dados do MEC

colocam o Estado em posição de destaque entre todas as unidades da Federação.

Contudo, como dissemos, ainda há muito o que fazer. Não é de uma hora para

outra, nem apenas com os esforços governamentais, que se corrigem tantas e tão

arraigadas distorções. Para que todo o potencial de desenvolvimento do Estado seja

colocado  em  prática,  é  preciso  reunir  as  experiências,  os  pontos  de  vista  e  as

ponderações  do  conjunto  da  população  e  de  suas  instâncias  representativas,

enriquecendo  o  processo  de  compreensão das  realidades  setoriais  e  regionais  e

criando valiosos subsídios para o planejamento, a alocação de recursos e a tomada

de decisões no âmbito das políticas públicas.

Esta  Casa,  senhoras  e  senhores,  já  cumpre  há  muitos  anos  o  papel  de  ouvir

sistematicamente a sociedade na elaboração e discussão das leis, na intermediação

de  conflitos,  no  acompanhamento  e  avaliação  dos  programas  de  governo.  Não

apenas  por  entender  que  esse  é  um  caminho  para  consolidar  as  conquistas

democráticas, mas também por ter a convicção de que as contribuições geradas por

essa  parceria  conferem  maior  legitimidade  e  consistência  às  atividades

parlamentares.

Tal procedimento, exercido de formas variadas, como na realização de seminários

legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates, audiências e debates públicos, revisão

do PPAG, reuniões no interior  do Estado,  recebimento  de  sugestões pelos meios

eletrônicos, foi um dos fatores preponderantes para que a Assembleia de Minas se

tornasse referência para outros Parlamentos estaduais e municipais.

Agora, estamos dando um novo passo. Com a realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento  de  Minas Gerais,  esta Casa busca inovar  e ampliar  sua

interlocução com os cidadãos e as instituições mineiras, conclamando-os a contribuir
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para a formulação de sua agenda, para a definição de prioridades no amplo leque das

demandas e proposições que fomentam as ações legislativas.

Representantes  dos  demais  poderes  públicos,  do  empresariado,  dos  meios

acadêmicos  e  de  diversos  outros  segmentos  da  sociedade  –  e  os  cidadãos,  os

cidadãos individualmente – estarão dando sua valiosa contribuição para subsidiar a

Mesa Diretora, as comissões técnicas e o conjunto dos Deputados e Deputadas a

formular a agenda institucional deste Parlamento para os próximos anos, a partir de

dez  temas  centrais:  “Desenvolvimento  econômico  e  inovação”,  “Meio  ambiente”,

“Educação”,  “Cultura”,  “Defesa  social”,  “Governança  regional  e  urbana”,  “Saúde”,

“Esporte e juventude”, “Assistência social” e “Direitos humanos”. 

Esta iniciativa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, queridos visitantes, insere-se no

Direcionamento Estratégico, instrumento de planejamento formulado pela Casa para

balizar sua atuação nos próximos 10 anos, e particularmente no projeto Assembleia

como Propulsora do Desenvolvimento do Estado, cujo objetivo é reforçar o Legislativo

como espaço de convergência entre os poderes públicos e a sociedade na discussão

de políticas orientadas pelas carências e potencialidades do Estado de Minas Gerais.

Insere-se também em uma diretriz – melhor dizendo, em um compromisso –, que

assumimos ao tomar posse na Presidência deste Parlamento: o de trabalhar, com o

apoio  do  valoroso  corpo  dos  Deputados,  para  que  o  crescimento  econômico  do

Estado  esteja  sempre  a  serviço  da  correção  dos  desequilíbrios,  da  redução  das

desigualdades,  da  distribuição  mais  equânime  dos  benefícios,  da  melhoria  da

qualidade de vida,  especialmente  para os  mais  pobres,  os  mais  necessitados,  os

mais  humildes.  Acima  dos  resultados  econômicos,  das  leis  de  mercado  e  dos

avanços tecnológicos, deve-nos guiar o sentimento de justiça, de solidariedade e de

fraternidade, sem os quais  não podemos pensar em um desenvolvimento em seu

pleno significado. Agradecemos aos Srs. Deputados, às Sras. Deputadas presentes,

às autoridades, aos demais participantes, de forma especial ao nosso querido Vice-

Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  e  a  todas  as  pessoas  e  instituições  que

colaboraram para a realização deste evento. A partir das exposições, proposições e

debates aqui apresentados, esta Casa certamente estará ainda mais preparada para

trabalhar pelo povo de Minas Gerais.  Muito obrigado. A Assembleia Legislativa do
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Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus  agradecimentos  a  todas  as  autoridades.

Neste momento daremos início ao painel sobre o tema “Desenvolvimento econômico

e inovação”. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - Informamos aos participantes que, ao final

de cada exposição, será exibido um vídeo produzido pela TV Assembleia, contendo

sugestões  de  especialistas  sobre  o  tema  em  discussão  no  painel.  Esclarecemos

ainda que, entre um expositor  e outro, abriremos espaço para a apresentação de

algumas sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de outras enviadas via

consulta  pública,  pelo  formulário  do  “Participe  Agora”  e  pelo  0800.  Para  que

possamos  otimizar  a  dinâmica  do  fórum,  esclarecemos  que  os  interessados  já

poderão encaminhar suas inscrições e sugestões por escrito durante o transcurso dos

trabalhos,  no  formulário  próprio  que  será  distribuído  pela  equipe  de  apoio. Os

telespectadores  da  TV  Assembleia  também  poderão  participar.  Para  isso,  basta

acessar  o  “site”  da  Assembleia  -  www.almg.gov.br -,  abrir  o  link  do  “Fórum

Democrático”, clicar em “Participe Agora” para enviar sua contribuição, ou telefonar

gratuitamente para o número 08007092564.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Assistiremos a um vídeo produzido pela TV Assembleia sobre o

tema “Desenvolvimento Econômico e Inovação”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Olavo Machado Júnior

Exmos. Deputados Zé Maia, Dinis Pinheiro; senhores companheiros de entidade de

classe,  Lázaro,  Roberto  e  Roberto  Simões;  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

senhoras  e  senhores.  Com  satisfação,  a  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de

Minas Gerais participa deste Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais. De início, registro meus cumprimentos ao Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro,

que,  em  um  dos  primeiros  atos  do  seu  mandato  na  Presidência  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  realiza  esse  evento,  que  é  da  maior

importância para Minas e para o setor produtivo do Estado. Na sua pessoa, caro

Presidente Dinis Pinheiro, saúdo todos que estão conosco participando deste fórum,
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que tem o objetivo de discutir o presente e o futuro do Estado de Minas Gerais. De

forma especial, cumprimento as senhoras Deputadas e os senhores Deputados que

têm a missão de criar e zelar pelo arcabouço legislativo contemporâneo do mundo

que  estamos  construindo  neste  começo  do  século  XXI,  comprometido  com  o

desenvolvimento  sustentável  e  em  sintonia  com  as  expectativas  e  demandas  da

sociedade mineira. Ousado em seus objetivos, como aliás devem ser as propostas

corajosas,  esse seminário se propõe a traçar  um abrangente retrato da realidade

mineira  em  todos  os  setores  e,  apoiando-se  nele,  estabelecer  um  programa  de

trabalho que nos conduza a altura das tradições de Minas e da sua importância no

cenário nacional. 

A nós, com muita honra, foi delegada a missão de introduzir o debate sobre o tema

“Desenvolvimento econômico e inovação.” O objetivo é responder a uma pergunta

fundamental:  qual  deve ser  a agenda do Poder  Legislativo  para  contribuir  para o

desenvolvimento  de  Minas  Gerais?  O  Sr.  Robson  Andrade,  Presidente  da  CNI,

deveria  estar  aqui  e  pediu-me  que  o  representasse.  Ele  continua  afinado  e

preocupado com as coisas de Minas Gerais e, Deputado Dinis Pinheiro, pediu-me

que  apresentasse  suas  desculpas.  Por  mais  esforço  que  tenha  feito,  os

compromissos em Brasília não permitiram que estivesse presente. Então me pediu

que falasse, em meu nome e em nome dele, sobre o que acreditamos ser necessário

para Minas Gerais. Essa é uma pergunta que impõe um olhar para o futuro, buscando

identificar as macrotendências que hoje governam as economias mundial e brasileira.

Avaliar oportunidades e riscos - e esse cenário se coloca para Minas Gerais - e ao

final  compreender  como o Poder  Legislativo pode e deve atuar para potencializar

nossas forças, de forma que possamos enfrentar e superar os desafios que temos

pela frente.  Portanto,  proponho dividir  essa exposição em três capítulos: primeiro,

quais  são os  cenários  para  a  economia  e  os  mercados  mundial  e  brasileiro  nos

próximos 20 anos? Minas Gerais está preparada para aproveitar as oportunidades do

mercado?  Qual  é  o  cenário  em  que  nos  encontramos?  Qual  é  a  realidade  na

agregação  de  valor  em  nossos  produtos  no  foco  do  parque  industrial  em  Minas

Gerais?  Quais  são  as  políticas  públicas  necessárias  para  estimular  e  elevar  a

competitividade da indústria de Minas Gerais? 
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Senhoras  e  senhores,  considerando  o  tema  que  me  cabe  abordar,

“Desenvolvimento econômico e inovação”, julgo importante apresentar nesse prólogo

algumas  assertivas  fundamentais  que  aprendemos  no  dia  a  dia  do  mundo  da

economia  e  da  indústria,  e  que,  para  muitos  que  aqui  estão,  tenho  certeza,

funcionarão como um choque de realidade: inovar é criar, produzir ou melhorar algum

produto  que  possa  ser  considerado  novo,  seja  por  sua  concepção,  processo

produtivo,  método organizacional,  “marketing”  e comercialização;  em um mercado

marcado por  incertezas,  apenas sobrevive quem inova todos os dias;  falar  que o

empresário  industrial  brasileiro  não  é  ou  é  pouco  inovador,  é  não  conhecer  a

realidade das nossas indústrias e do nosso mercado; do ponto de vista da inovação e

do desenvolvimento tecnológico, podemos avançar muito mais, se nos orgulharmos e

valorizarmos o nosso passado, como se faz em todo o mundo; considerar, como se

costuma fazer, que o empresário é incompetente e que só agora descobriu o mundo

onde nossa indústria começa a prosperar é, para dizer pouco, rematado desrespeito

a todos aqueles que nos antecederam e criaram o caminho para podermos disputar e

conquistar mercados; o Brasil investe muito pouco em inovação, apenas 1,4% do PIB,

quando comparado com o que investem a Europa e os Estados Unidos, que têm PIBs

muitas vezes maior; das 18 melhores universidades do mundo, 15 são americanas, 2

inglesas e 1 chinesa - a Universidade de Pequim -, nenhuma universidade brasileira

figura neste “ranking”;  no que se refere ao ensino médio, no qual  o Brasil  estaria

reprovado com nota inferior  a cinco, Minas Gerais se coloca entre a 10ª  e a 12ª

posição; dados da Escola Politécnica da USP e estudos do Prof. José Israel Vargas,

mineiro  ilustre,  informam  que  existem  140  mil  vagas  nas  escolas  de  engenharia

brasileiras, nas quais ingressam 130 mil estudantes a cada ano, desse total, 30 mil se

formam e,  destes,  20  mil  não atingem  a qualificação  necessária  para  atender  às

exigências do mercado. 

O Brasil dispõe de muito poucos engenheiros: 20 para cada 100 mil habitantes. Em

Israel,  são 80.  Faço mais  uma pergunta  relevante:  qual  é  a  realidade básica  da

indústria mineira? É comum ouvirmos discursos com números grandiosos sobre a

indústria mineira. A realidade é a seguinte: temos 120 mil empresas industriais no

Estado, incluindo a construção civil, de acordo com o “Cadastro de estabelecimentos
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empregadores do Ministério do Trabalho” de março de 2010 - aliás, esses números se

confirmam nos registros da Junta Comercial de Belo Horizonte -; destas, 62 mil são

empresas que não geram emprego algum na indústria; outras 30 mil têm de 1 a 4

empregos e outras 22 mil têm 29 empregos formais; mais de 90% desse universo

imenso de empresas não apresentam produtividade, escala e inovação em processos

e produtos para operar e concorrer globalmente; no grupo de indústrias com mais de

50  empregos,  em  geral  aquelas  mais  estruturadas,  o  Estado  tem  apenas  3.500

indústrias extrativas ou de transformação. Estas são responsáveis por mais de 70%

do pessoal ocupado do Estado, 90% dos salários são pagos pelas mesmas indústrias

e 95% do valor da transformação industrial, conforme a Pesquisa Industrial Anual -

PIA - do IBGE.

Senhoras e senhores, esta é a nossa primeira pergunta: quais são os cenários para

a  economia  no  mercado  mundial  e  brasileiro  nos  próximos  20  anos?  Posso-lhes

adiantar  observações relevantes: a economia mundial está em franco e acelerado

processo de mutação; economias até agora consideradas sólidas e desenvolvidas

estão em grandes dificuldades; o crescimento mundial será baseado no crescimento

de  economias  emergentes  e  em  desenvolvimento,  dentre  as  quais  se  destaca  a

brasileira; no Brasil, a estabilidade monetária, o crescimento do emprego e da renda,

a explosão do crédito - já superamos 50% do PIB - e a ampliação dos programas de

transferência de renda ampliarão exponencialmente o consumo de massa, fenômeno

que também ocorre nos demais Brics e países em desenvolvimento; dados do IBGE

mostram que, entre 2006 e 2008, 32 milhões de brasileiros foram incorporados ao

mercado consumidor e mais 36 milhões deverão juntar-se a eles, entre 2010 e 2014,

nas classes A, B e C. Nesse cenário, a perspectiva e as oportunidades para o Brasil

e, portanto, para Minas são positivas e alentadoras, desde que estejamos preparados

para  transformar  em  realidade  essas  perspectivas  e  oportunidades,  gerando  um

efetivo  e  consistente  processo de desenvolvimento  econômico e  social.  Há  muito

trabalho pela frente, e o posicionamento da Assembleia Legislativa será fundamental.

Senhoras e senhores, neste fórum o nosso objetivo principal é exatamente o de

pensarmos, juntos, qual deve ser o melhor modelo de desenvolvimento para Minas

Gerais e qual é a melhor agenda para que a Assembleia Legislativa contribua para
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maximizar o desenvolvimento do nosso Estado. O que a realidade nos mostra é que a

explosão  demográfica  esperada  e  também  a  da  renda  exigirá  grandes  saltos  de

modernização da economia em todos os setores, como em agropecuária, serviços,

indústrias e infraestrutura econômica em geral. Quer dizer, nos próximos anos serão

criados novos mercados, surgirão novos consumidores ávidos por consumir. Se não

tivermos capacidade para suprir essa necessidade, fornecedores de todo o mundo se

apropriarão deles.  Vale  dizer:  se não formos capazes de criar  empresas mineiras

globais, criar condições para que as empresas globais se instalem em Minas e se não

formos  capazes  de  absorver  novas  tecnologias,  perderemos  competitividade  e

também mercados, como já vem ocorrendo diante da acelerada ocupação do nosso

mercado por países diversos e não só pela China. 

Uma macrotendência  mundial  merece destaque,  pois  certamente  terá  influência

sobre a economia mineira e brasileira: a emergência de novos modelos de produção

baseados em alta escala e produtividade, baixo custo e inovação tecnológica. Minas

Gerais está preparada para aproveitar as oportunidades de mercado? Essa é a nossa

segunda grande pergunta, o nosso segundo capítulo.

Quais setores da economia mineira tendem a ser beneficiados neste cenário? O

setor  mineral,  metalúrgico,  químico,  farmacêutico,  de  biocombustíveis,  têxtil,  de

confecções,  o  setor  de  material  de  transportes,  a  agropecuária  e  a  indústria  de

processamento  de  alimentos  constituem  importantes  cadeias  produtivas  de  Minas

Gerais, nas quais o Estado tem uma vocação forte e que, juntas, respondem por mais

de 75% do valor da transformação industrial. Além, naturalmente, do sempre grande

potencial para a construção civil e pesada. E, se temos a melhor energia do Brasil,

por que não o setor eletromecânico, do qual faço parte, também não é o melhor do

Brasil?

Podemos acreditar  que a economia mineira pode ser  beneficiada por esse ciclo

virtuoso de crescimento mundial  se nossas empresas  estiverem capacitadas para

concorrer. Quais são, então, os riscos de perdermos essa janela de oportunidades?

Eles  existem  e  não  são  poucos.  Nossa  indústria,  na  maior  parte  dos  setores

econômicos,  opera  em  um  padrão  de  escala  reduzida  em  relação  aos  padrões

brasileiros e mundiais. Estudos da Fiemg mostram que a produtividade do trabalho
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em nossa indústria está 5% abaixo da média brasileira e quase 20% inferior à média

da indústria paulista; e que, de 88 setores industriais analisados no período de 1996 a

2006, nossa produtividade do trabalho é inferior à média nacional em 69 setores e,

em  25  destes,  essa  menor  produtividade  apresenta  comportamento  de

aprofundamento de queda ao longo do período analisado. São setores importantes

que,  juntos,  empregam  mais  de  214  mil  pessoas,  o  que  representa  32,9%  do

emprego total da indústria extrativa e da transformação mineira.

A  menor  produtividade  do  trabalho  tem  reflexo  direto  na  reduzida  escala  de

produção da indústria de Minas em relação à média brasileira e paulista. O tamanho

médio da indústria mineira, medido pela relação Valor da Transformação Industrial -

VTI - por Unidade Industrial, mostra que o setor em Minas gera um VTI por unidade

industrial 20% inferior à média brasileira e quase 40% inferior à média paulista. Baixa

escala de produção e menor produtividade em nossa indústria significam que temos

menor capacidade de concorrência no mercado, pois é menor nossa capacidade de

geração de valor por unidade de trabalho e capital. Essas constatações nos levam a

registrar  aqui a nossa primeira mensagem: precisamos trabalhar pelo aumento da

escala e produtividade de nossas indústrias. O aumento de escala passa por mais

mercados que estimulem os empresários a ampliar  investimentos em capital.  Tem

relação também com a disposição e conhecimento dos empresários para ampliar sua

escala - e produtividade - por meio de consolidações empresariais, ou seja, fusões e

aquisições.

Senhores e senhoras, para criar  mercados e contribuir  para elevar a escala e a

produtividade da indústria mineira, o Estado precisa aprofundar sua política de uso do

seu poder de compra e principalmente do poder de compra de suas empresas, como

previsto no planejamento de desenvolvimento dos Governadores Israel  Pinheiro e

Rondon Pacheco nas décadas de 60 e 70. 

O  crescimento  das  estatais  mineiras  se  deve  ao  empreendedorismo  e  à

competência dos seus diretores, que as transformaram em empresas globais.  Até

pelo porte que alcançaram, não podem esquecer suas origens, o que significa que

devem manter uma atuação competitiva e, ao mesmo tempo, comprometida com a

integração  e  o  adensamento  das  cadeias  produtivas  mineiras,  apoiando  o
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desenvolvimento do Estado.

Resumindo,  podemos  afirmar  que o  aumento  da  produtividade,  do  capital  e  do

trabalho  passa  por  um  conjunto  de  fatores:  pela  renovação  e  modernização  do

parque fabril mineiro, o que exige, de forma urgente, uma legislação que desonere o

investimento no nível da carga tributária estadual e municipal; por mais capacitação

de mão de obra, recursos humanos em nível de excelência,  segundo os padrões

contemporâneos,  tanto  no  nível  médio  quanto  na  engenharia;  por  melhorias  nos

sistemas logísticos de produção e de  colocação de produção no mercado,  o que

implica maiores investimentos na infraestrutura do Estado; por expressiva elevação

dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que, em Minas Gerais,

são inferiores à média do País, e a indústria mineira, especificamente a indústria de

transformação, precisa de apoio para investir mais em inovação. Além desses fatores,

precisamos da criação de um ambiente institucional que assegure ao Estado criar e

atrair parcela importante do aumento de fluxos financeiros internacionais, o que exige

o  equacionamento  de  quatro  problemas  que  precisamos  superar:  gargalos  na

infraestrutura  econômica  estadual  -  rodovias,  ferrovias,  laboratórios,  etc.;  política

ambiental  restritiva;  inadequação  e  timidez  das  políticas  de  incentivo  creditício  e

tributário estadual; e falta de mão de obra qualificada em setores específicos.

Em  síntese,  Minas  Gerais  clama  por  políticas  e  estratégias  público-privadas

agressivas para promover o adensamento das cadeias produtivas, preferencialmente

atraindo empresas integrantes dos setores de maior intensidade tecnológica.

Chegamos  ao  nosso terceiro  e  último  capítulo:  Quais  são  as  políticas  públicas

necessárias para estimular e elevar a competitividade da indústria de Minas Gerais?

Identificadas as nossas oportunidades e riscos, passo a apresentar as políticas que,

no nosso entendimento, devem constituir-se no foco da Assembleia Legislativa no

objetivo de contribuir com o crescimento e fortalecimento da economia e da indústria

de Minas Gerais.  O equilíbrio  das finanças públicas,  a modernização da máquina

administrativa,  a  ampliação  das  ações  de  planejamento  e  a  elevação  dos

investimentos públicos são vetores que contribuíram decisivamente para acelerar o

crescimento da economia mineira no período 2003-2010; é, portanto, estratégia a ser

preservada  a  partir  de  um  trabalho  conjunto  com  o  Executivo.  É  importante,
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igualmente,  adotar,  como política  pública  permanente,  medidas  que  promovam  a

simplificação e a desburocratização dos processos, facilitando o cumprimento das

obrigações legais pelos cidadãos e pelas empresas, incluindo a redução dos custos

de impostos e taxas.

A educação deve ser  tema prioritário  nos  programas  e projetos  do Executivo  e

Legislativo.  No  mundo  da  economia  global,  os  ganhos  de  produtividade  se

condicionam, visceralmente, à incorporação da inovação, que, por sua vez, resulta do

investimento  na  qualificação  profissional.  É  necessário  e  urgente  mudar  o  perfil

profissional do trabalhador mineiro, capacitando-o para absorver e criar tecnologias,

promovendo nas empresas um ambiente de conhecimento, criatividade e inovação.

Tudo isso começa com educação básica e fundamental de qualidade.

Devemos ressaltar  a diferença e  a  complexidade entre  a indústria  e  os  demais

setores da  economia.  Na  questão da formação  de  mão de obra,  por  exemplo,  a

indústria  precisa  de  uma  atenção  especial,  pois  capacitar  pessoas  no  setor

representa um investimento alto e específico, de médio e longo prazos. Na indústria,

um soldador não é substituído por um torneiro, e para tal o treinamento é longo e

específico. Precisamos, assim, da criação de leis e incentivos na disseminação do

ensino de engenharias e de cursos técnicos. A reinserção do Cetec nesse processo

de  formação  e  qualificação  de  recursos  humanos  em  nível  de  excelência  é

fundamental e urgente para Minas Gerais. O Cetec é o nosso centro de tecnologia. 

É vital  estruturar  programas  que  incentivem  a  promoção  e  o  desenvolvimento

tecnológico  e  inovador  dentro  de  centros  educacionais,  escolas  técnicas,

universidades  e  empresas,  por  meio  de  parceria  entre  os  órgãos  públicos

competentes -  Secretaria  de Estado de Educação e Fapemig -  e o setor  privado.

Nesse  trabalho, é indispensável um aprofundamento na articulação do governo

do Estado com a Assembleia legislativa para aprimorar a legislação com vistas a

incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a inovação e o “design” de produtos,

de forma a obter maior valor agregado e incorporar mecanismos que permitam a

concessão  de  incentivos  fiscais  às  atividades  inovadoras  realizadas  por

empresas localizadas no território mineiro.

Na  questão regional  e  setorial,  precisamos  de  novas  políticas  que induzam  um
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processo de desenvolvimento econômico sustentável, consistente e socialmente justo

para  todas  as  regiões  do  Estado,  consideradas  sua  vocação  produtiva,  suas

potencialidades e suas carências.

Na área creditícia,  as políticas de crédito e financiamento no Estado devem

priorizar dois objetivos principais: fortalecer a posição do BDMG como instituição

financeira  que deve cumprir  uma agenda inovadora de desenvolvimento para

Minas e criar linhas e programas de crédito e capital para a expansão do setor

produtivo estadual.  Para isso,  o banco deve ser dotado de maior capacidade

financeira, o que pode ser viabilizado por meio de um programa de capitalização

baseado  na  integralização  gradual  dos  ativos  de  outros  fundos  estaduais,

especialmente o Findes.

De forma específica, reforço o que já apontei anteriormente: precisamos de uma

política  de  Estado  para  ampliar  as  compras  das  grandes  empresas  estaduais,

notadamente a Cemig, a Copasa e a Codemig, entre outras, junto a fornecedores no

Estado. Ou seja, uma política que amplie o uso do poder de compra do Estado para a

criação de mercados para a nossa indústria. Essa é uma estratégia vantajosa para o

Estado, pois maiores compras dentro de Minas representam maior arrecadação para

o  Estado  e,  ao  mesmo  tempo,  fortalecem  a  indústria  para  suportar  a  alta

produtividade e a escala do mercado. Precisamos também rever os programas de

incentivo  estadual  para  tornar  mais  atrativo  e  efetivo  o  desenvolvimento  de

fornecedores locais  por  parte das empresas que investem em Minas Gerais.  São

inúmeros os exemplos de investimentos de bilhões de reais realizados no Estado

onde as compras junto a fornecedores mineiros foram mínimas ou insignificantes.

Senhoras e senhores, três áreas merecem destaque especial, pois são estratégicas

para viabilizar a construção de uma indústria competitiva em Minas Gerais. Refiro-me

à  questão  da  infraestrutura  estadual  e  às  questões  tributária  e  ambiental.  Uma

infraestrutura de qualidade e compatível com as necessidades do setor produtivo é

fundamental  para  assegurar  competitividade às empresas  e  apoiar  o  crescimento

sustentado da economia. Nenhuma indústria alcançará alta competitividade se esta

só ocorrer do seu portão para dentro. Compete ao poder público, portanto, adotar

ações nesse setor, de forma a atender aos empreendimentos já instalados no Estado
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e a atrair novos projetos, inclusive internacionais. Ademais, há um amplo espaço para

uma atuação conjunta, em parceria entre os setores público e privado, mediante as

parcerias público-privadas - PPPs -, podendo ser esse mais um caminho estratégico

para a criação de mercados para a indústria mineira. Na área tributária,  a meta é

caminhar  para  uma  carga  tributária  capaz  de  impulsionar  a  competitividade  das

empresas, em vez de comprometê-la. O setor produtivo mineiro defende a adoção de

uma política tributária justa e desenvolvimentista, e entendemos que a Assembleia

pode apoiar o setor produtivo nesses pleitos.

Destacamos as seguintes medidas: desonerar completamente a carga tributária das

pequenas  empresas  industriais  em  setores  determinados  como  panificação,

vestuário,  calçados,  indústrias  artesanais  do  setor  de  alimentos  ou  do  setor  de

serralherias, carpintarias, pequenas indústrias de estofados,  entre outros setores -

tais empresas têm compromisso com a geração de profissionais, oferta do primeiro

emprego e formação de profissionais, e seu peso na arrecadação tributária do Estado

é praticamente nulo -; permitir  ampla utilização dos créditos acumulados do ICMS,

simplificando o seu processo de transferência e eliminando os limites mensais hoje

em  vigor;  permitir  que  os  contribuintes  adquiram  créditos  acumulados  de  outros

contribuintes; ampliar a base de contribuintes para assegurar melhor distribuição da

carga tributária, hoje excessivamente concentrada, asfixiando setores empresarias e

comprometendo sua competitividade; evoluir na redução da carga tributária do ICMS,

visando  à  neutralidade  do  tributo  perante  a  concorrência  de  outros  Estados;

assegurar maior agilidade nas medidas destinadas a proteger a economia mineira

ante  a  guerra  fiscal  promovida  por  outros  Estados;  revisar  os  instrumentos  de

incentivo fiscal  e creditício oferecidos em Minas Gerais, de forma a neutralizar as

estratégias  de  atração  de  investimentos  oferecidos  pelos  Estados  limítrofes;  dar

transparência às inúmeras taxas cobradas em diversos serviços públicos através da

divulgação de valores arrecadados e da destinação dos recursos; intensificar medidas

para  coibir  a  sonegação  fiscal,  prática  que  garante  vantagem  competitiva  aos

sonegadores; reforçar a atuação fiscal de caráter educativo e preventivo; estabelecer

tarifas de energia elétrica e de gás competetitivas e adequadas ao perfil de produção

e de consumo no Estado. Pela legislação vigente os contribuintes do Estado de Minas
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Gerais são penalizados com uma das maiores alíquotas de ICMS sobre o consumo

de energia e gás, o que reduz a competitividade das empresas aqui instaladas.

Por fim, a questão ambiental. Minas Gerais conta com um arcabouço legal no que

se  refere  às  questões  ambientais.  Temas  como  resíduos  sólidos,  mudanças

climáticas,  política  florestal  e  uso de  recursos  hídricos  são  bem  tratados  por  leis

aprovadas nesta Casa. Verifica-se, no entanto, que, apesar de esses temas serem

bem abordados pela  legislação estadual,  na  prática as  exigências  legais não são

cumpridas, muitas vezes por causa da existência de conflitos e sobreposições com a

legislação federal; outras vezes, por falta de consolidação da legislação já existente.

Outro  ponto  que  merece  destaque  e  exige  reflexão:  na  maioria  dos  casos,  a

legislação mineira é mais restritiva que a legislação federal, o que provoca uma perda

de  competitividade  da  indústria  mineira,  principalmente  quando  comparada  às

indústria de Estados que adotam as mesmas normas previstas na legislação federal.

Neste  momento,  impõe-se  a  adoção  de  atitudes  para  consolidar  a  legislação

ambiental mineira, revisando o seu texto para minimizar os conflitos existentes na

legislação mineira e entre ela e  a  legislação federal  e,  também, para  se exigir  o

cumprimento das leis já existentes.

Enfim, nessa área é urgente a construção de novas políticas que não travem o

desenvolvimento  do  Estado.  Vale  ressaltar  o  recém-criado  programa  da  Fiemg,

denominado  Minas  Sustentável,  que  procura  estimular  a  adoção  de  processos

produtivos  mais  sustentáveis  na  indústria  e  em  suas  cadeias  produtivas,

conscientizando o empresário para uma nova filosofia de gestão, que alia processos

produtivos baseados na otimização de resultados econômicos, ambientais e sociais.

O Minas Sustentável segue uma tendência mercadológica, que identifica o tema da

sustentabilidade como uma boa oportunidade para estabelecer e fortalecer marcas e

negócios.

Senhoras e senhores, vivemos em um mundo que se transforma a cada segundo. E

nele o Brasil e Minas se destacam pelas oportunidades que têm diante de si. Nosso

propósito, com as considerações e propostas aqui apresentadas, é contribuir para a

construção de uma Minas Gerais forte em sua economia, justa na distribuição dos

frutos  do  desenvolvimento  e  exemplar  em  sua  gestão  política  no  Executivo  e  no
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Legislativo. Nossa crença é que venceremos todos os desafios com os quais nos

defrontarmos se formos capazes de trabalhar em solidária parceria, somando energia

e potencializando sinergias. 

Caro Deputado Presidente, gostaria de lembrar que essas constatações trazidas

pela Fiemg aumentam a nossa responsabilidade e afirmam a grandeza da indústria

de Minas Gerais. Esse quadro pode parecer adverso em um primeiro momento, mas

somos a segunda e, algumas vezes, a terceira economia do País. O único problema é

que  estamos  muito  distantes  do  primeiro  lugar.  Entretanto,  com  o  apoio  da

Assembleia em eventos como este, do qual participamos, temos toda a condição de

mudar efetivamente esse quadro e melhorar muito o Estado de Minas. Muito obrigado

a todos. 

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Abriremos agora o espaço para a apresentação de contribuições.

Solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem e, em

seguida, entreguem suas contribuições, por escrito, à assessoria. Cada participante

terá até 3 minutos para fazer sua intervenção. Aqueles que não apresentarem sua

contribuição neste momento poderão fazê-lo na parte final do evento.

Para dar início a esta fase, assistiremos ao vídeo produzido pela TV Assembleia,

contendo sugestões do Sr. Mauro Borges, Diretor do Centro de Desenvolvimento e

Planejamento  Regional  de  Minas  Gerais,  e  do  sociólogo  Rudá  Ricci,  mestre  em

Ciências  Políticas  e doutor  em Ciências  Sociais,  em resposta  à pergunta  “O que

deverá estar na agenda da Assembleia de Minas para promover o desenvolvimento

do Estado?”

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr.  Presidente -  Passaremos à leitura de algumas contribuições recebidas via

consulta  pública,  que  estará  em  funcionamento  no  “site”  da  Assembleia  -

www.almg.gov.br  -  até  o  dia  28  de  fevereiro.  Informamos  que  a  íntegra  das

contribuições poderá ser consultada no “site”.

Sugestão enviada por Tiago Ferreira de Almeida, de Belo Horizonte: “promoção de

capacitações gratuitas  ao  público  interessado em criar  ou  expandir  empresas  em

Minas Gerais, bem como incentivo à exportação de produtos e bens produzidos no
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Estado,  instruindo  o  empresário  e  os  interessados  sobre  os  procedimentos,

benefícios e facilidades”.

Sugestão  enviada  por  Gustavo  Garcia,  de  Belo  Horizonte:  “fortalecimento  da

competitividade das empresas mineiras por meio do mapeamento de gargalos e do

desenvolvimento de ações que busquem reduzi-los,  bem como implementação de

projetos que visem o fortalecimento da cultura da inovação empresarial”.

Palavras do Sr. Roberto Luciano Fagundes

Caro Presidente, Deputado Zé Maia; meus companheiros Lázaro, Roberto e Olavo;

senhoras e senhores, não faz tanto tempo - eu diria no máximo 15 ou 16 anos - que a

palavra “inovação” ultrapassou as fronteiras do ambiente acadêmico e disseminou-se

pelo  mundo  afora,  graças  à  “web”,  incorporando-se  ao  termo,  até  então  mera

designação genérica para algo novo, um caráter bem específico. 

Lembro-me de que à época falava-se muito em inovação. Era palavra da moda,

mas pouca gente sabia o seu real significado. E quem sabia raramente conseguia

explicá-lo a simples mortais como eu. Depois de ler e ouvir muito a respeito, acabei

por  formular  meu  próprio  conceito  de  inovação,  em  termos  nada  científicos,  é

verdade, mas capazes de sintetizar, mais que a nova acepção que se incorporava

aos dicionários, o seu extraordinário alcance. Essa definição, que aliás continuo a

sustentar para uso próprio, é a seguinte: inovação é tudo aquilo que, gerado pela

inteligência humana e disponibilizado massivamente, resulte em conhecimento e em

sua  respectiva  aplicabilidade.  Peço  desculpas  àqueles  que  são  do  ramo  pela

simplificação que fiz; devo enfatizar que não o sou, sou um mero usuário daquilo que

a todo momento  a  inovação nos proporciona.  Entretanto,  acredito  que não  estou

muito  longe  do  que  dizem  os  especialistas.  Por  exemplo,  o  nosso  estimado  Dr.

Alberto Duque Portugal, ex-Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em

artigo  sobre  o  tema,  que  será  publicado  em  livro  pela  Associação  Comercial  de

Minas, ao qual tive acesso, talvez indevido, certamente privilegiado, define a inovação

como o processo de incorporação do conhecimento disponível em diferentes formas

ao processo produtivo. Ainda citando Alberto Portugal: “O que torna o conhecimento

essencial e decisivo é sua dinâmica de reprodução extremamente rápida, tendendo

ao infinito e gerando um volume de conhecimentos jamais conhecido na história. Isso
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se deve aos investimentos feitos na formação de nível superior e especialmente na

pós-graduação,  em todo o mundo,  e aos avanços  em algumas áreas da  ciência,

como as de tecnologia, nanotecnologia e microeletrônica. Quanto mais conhecimento

a humanidade acumula mais chances ela tem de gerar novos conhecimentos”.

Pois bem, senhoras e senhores, vivemos uma era que já é conhecida como a da

economia  do  conhecimento,  graças  ao  inacreditavelmente  rápido  acúmulo  de

inovações  em  todos  os  campos  de  atividade  e  a  sua  universalização.  Para

entendermos melhor a velocidade como isso se dá vamos estabelecer um paralelo

entre dois grandes saltos tecnológicos da humanidade. O primeiro aconteceu, sem

dúvida, quando o homem aprendeu a acender uma fogueira. Dominando a tecnologia

que descobrira, pôde aplicá-la na sua defesa contra inimigos, na confecção de armas,

na preparação de seus alimentos. O segundo salto foi a Revolução Industrial, entre

os séculos XVIII e XIX, quando a invenção do motor a vapor possibilitou a construção

de  máquinas  que,  utilizando-o  como  força  motriz,  multiplicou  por  cinco  a

produtividade, criou uma nova relação entre capital e trabalho, impôs novas relações

entre as nações e até mesmo fez surgir o fenômeno da cultura de massa. Passaram-

se, desde aquele momento em que nosso ancestral provocou uma fagulha ao atritar

duas pedras, cerca de 150 mil anos.

Entre  a  Revolução  Industrial  e  meados  dos  século  XX,  ou  seja,  em

aproximadamente 200 anos, as conquistas se multiplicaram, com a eletricidade, o

automóvel,  o  avião,  o  rádio,  a  televisão.  Enfim,  houve incontáveis  inovações  que

induziram  novos  comportamentos,  criaram  novas  demandas,  modificaram

expectativas, introduziram conceitos inéditos de conforto e bem-estar, influenciaram

profundamente a cultura, a economia e a política.

Cheguemos  agora  a  tempos  mais  recentes.  Tudo  aquilo  que  foi  criado,

aperfeiçoado, acumulado em termos de conhecimento nesses últimos 15 ou 20 anos

provocou mudanças que superam, em medida incomensurável, aquelas introduzidas

ao longo de 150 mil anos.  Foi  nesse período que surgiu e se difundiu a internet,

ferramenta  que seria  a  base para  todos  os  avanços  subsequentes,  em todos  os

setores  do  conhecimento.  Estou  convencido,  aliás,  de  que  a  recente  eclosão  de

movimentos  reformadores,  democratizantes,  em  países  árabes  só  aconteceu  por
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causa do acesso de seus cidadãos,  principalmente por  meio das redes sociais,  à

informação e ao conhecimento. Diga-se de passagem, não por acaso, o personagem

emblemático da revolta no Egito é Wael Ghonim, executivo do Google nesse país.

Tudo  isso  é  fantástico,  impressionante,  principalmente  ao  considerarmos  que,  na

Idade  Média,  afastada  dos  tempos  de  hoje  por  um  simples  milênio,  todo  o

conhecimento humano acumulado, se transcrito  para o papel,  não seria suficiente

para preencher as páginas de um jornal dominical.

Caro Deputado Zé Maia, Presidente da Mesa, a incursão histórica que me atrevi a

fazer  mostra  que  a  inovação  -  seja  a  do  fogo,  surgida  mais  do  acaso  que  da

inteligência; seja a deliberada e consistente que gerou a Revolução Industrial; seja a

torrencial,  múltipla  e  infinita  de  nossos  dias  -  tem  relação  muito  estreita  com  o

desenvolvimento.

Vejamos  agora  como  se  dá  o  processo  da  criação  inovadora.  Ele  se  baseia

fundamentalmente num sistema, cujos agentes são o universo acadêmico e científico,

fornecedor da inteligência; o poder público, a quem compete estabelecer e viabilizar

uma política de inovação além de lhe dar sustentação; e a iniciativa privada, a quem

cabe desenvolver e aplicar em processos as tecnologias disponibilizadas. Há ainda

nessa equação outro fator  essencial:  a  internet.  Como mencionei,  a  internet  foi  a

inovação das inovações. Sem ela os novos conceitos dificilmente teriam avançado

além das portas da academia. Senhoras e senhores, considero o desenvolvimento

como decorrência  direta  da  competitividade,  da  produtividade,  da  qualidade  e  da

redução de custos que a inovação possibilita à produção de bens e serviços. Afirmo,

não como opinião, mas como fato constatado por estudos acadêmicos realizados nos

Estados  Unidos,  que  mais  da  metade  do  crescimento  econômico  dos  países

desenvolvidos deve-se à inovação. Além disso, não custa lembrar, até pelo papel que

exerço como Presidente da Associação Comercial de Minas - ACMinas -, que a livre

iniciativa,  o empreendedorismo e o universo empresarial  constituem, em qualquer

lugar do mundo, as molas impulsionadoras do crescimento econômico e da justiça

social.

Vejamos agora, amigas e amigos, como está o ambiente da inovação em nosso

Estado,  onde,  desde o  primeiro  mandato  do  Governador  Aécio  Neves,  obtivemos
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avanços sucessivos e relevantes,  e,  na gestão do Governador  Antonio  Anastasia,

esses avanços adquiriram caráter de permanência. Não pretendo me meter em cada

iniciativa  implementada,  mas  é  fundamental  citar  três  momentos  absolutamente

marcantes. O primeiro deles aconteceu quando Minas Gerais adotou efetivamente

uma política de inovação tecnológica eficaz e capaz de estimular  e coordenar  os

esforços dos múltiplos atores envolvidos no processo, que passaram a contar com

respaldo institucional consistente e confiável. O segundo momento foi a implantação

do  Sistema Mineiro  de  Inovações  -  Simi  -,  que  criou  e  desobstruiu  canais  para

irradiação do conhecimento desenvolvido por seus núcleos geradores, direcionando-o

para a iniciativa privada. Há que se destacar no âmbito do Simi o projeto Teia, focado

especificamente nas empresas de microporte e pequeno porte, que consistem numa

extensa  rede  “peer-to-peer”,  de  funcionamento  semelhante  àquelas  criadas  para

compatilhamento  de  músicas  e  filmes,  hoje  tão  comuns,  porém  sem  a  aura  de

ilegalidade de que estas se cercam. No projeto Teia, a grande maioria das inúmeras

soluções tecnológicas oferecidas são de livre acesso.

O terceiro momento é bem recente: o Centro Multidisciplinar para Microtecnologias,

Nanotecnologias  e  Integração  de  Sistemas  -  CMINAS -,  projeto  cuja  liderança  o

governo  estadual  assumiu  no  dia  31  de  janeiro,  tendo  como parceiros,  além  de

órgãos  e  secretarias  de  Estado,  os  Ministérios  de  Ciência  e  Tecnologia  e  do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,  a  Cemig e empresas privadas do

setor de biotecnologia. Trata-se de um investimento orçado em 100 milhões de reais

que se tornará uma referência para toda a América Latina.

Minas  Gerais,  minhas  amigas,  meus  amigos,  avança  de  maneira  promissora  e

indiscutível na geração de inovação tecnológica, mas ainda esbarra num cenário que,

no  plano  federativo,  dá  uma  ideia  precisa  do  longo  caminho  que  precisaremos

percorrer. No País como um todo, apenas 1,7% das empresas industriais podem ser

qualificadas como inovadoras. Isso mostra que há um enorme espaço para difusão e

aplicabilidade de novas tecnologias.

Por  outro  lado,  essas  mesmas  empresas,  esses  mesmos  1,7%  do  universo

industrial respondem por nada menos que 27% do faturamento do setor. Sim, 27%. E

o que isso revela? Revela, de maneira cristalina, que a inovação é efetivamente o
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motor dos resultados econômicos, do desenvolvimento em todas as suas acepções.

E revela também a enormidade assustadora dos resultados potenciais que estamos

deixando de auferir.

Não há dúvida, diante de fatos como os que mencionei, sobre a necessidade e a

conveniência de se proceder  a intervenções de incentivo  e fomento à geração,  à

disseminação e à aplicação do conhecimento,  particularmente por  parte do poder

público.

Não foi por acaso,  portanto,  que, durante a campanha eleitoral  de 2010 para o

governo estadual,  a  ACMinas,  juntamente  com as demais  entidades  empresariais

mineiras,  o  chamado  Grupo  dos  11,  elaborou  e  encaminhou  aos  candidatos  um

documento  que relacionou carências  e dificuldades  dos  mais  diversos setores  de

atividades econômicas e dos serviços públicos. No mesmo documento, propôs as

respectivas medidas aperfeiçoadoras que, adotadas pelo novo governo, contribuiriam

de maneira  decisiva para a supressão dos obstáculos  identificados.  O Presidente

Olavo Machado, melhor que ninguém, conhece esse trabalho. Foi ele quem liderou

sua elaboração.

Assim, no capítulo dedicado ao tema “Tecnologia e inovação”, o trabalho sugere 21

medidas, todas consideradas factíveis e apropriadas, capazes de propiciar avanços

significativos  no  setor.  Claro  que  não  as  citarei  na  íntegra,  mas  considero

indispensável mencionar algumas: instituir  mecanismos que permitam a concessão

de incentivos fiscais às atividades inovadoras realizadas por empresas localizadas no

território  mineiro;  apoiar  as  empresas  inovadoras  e  não  apenas  as  de  base

tecnológica,  estendendo  a  elas  os  benefícios  do  Fundo  de  Incentivo  à  Inovação

Tecnológica,  e,  paralelamente,  ampliar  o  prazo  de  duração  desse  fundo  em

consonância  com  uma política  de  inovação  de  longo  prazo;  conceder  incentivos,

ainda  que  temporários,  para  a  comercialização  de  produtos  inovadores;  criar  no

BDMG linha de financiamento específica para a aplicação dos recursos do Fundo de

Incentivo à Inovação Tecnológica, com regras e condições diferenciadas das linhas

tradicionais; estender os incentivos propostos às instituições de ciência e tecnologia e

também às ICTs privadas, de forma a incentivar a ampliação de redes de inovação

em Minas Gerais.
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São medidas,  Sr.  Presidente,  senhores parlamentares,  que teriam extraordinário

impacto sobre a capacidade de nosso Estado de gerar inovação, difundir informação

e estimular a modernização tecnológica de nossas empresas.

Ficam aqui,  portanto,  essas  sugestões,  que  são,  a  meu ver,  apropriadas  como

incentivo a esta ferramenta hoje fundamental, a inovação tecnológica, e plenamente

consonantes com os inquestionáveis propósitos do nosso Poder Legislativo, implícitos

neste  fórum,  extremamente  oportuno  e  inovador  para  contribuir  com  o

desenvolvimento de Minas Gerais.

Parabéns ao Presidente Dinis Pinheiro, parabéns às senhoras Deputadas e aos

senhores Deputados. Em meu nome e em nome da Associação Comercial de Minas,

agradeço a oportunidade da participação neste fórum. Muito obrigado.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Agradecemos a exposição do Sr. Roberto Luciano Fagundes. Na

sequência, assistiremos ao vídeo produzido pela TV Assembleia contendo sugestões

do Prefeito Municipal de Caxambu, Luiz Carlos Pinto, em resposta à pergunta: o que

deverá estar na agenda da Assembleia de Minas para promover o desenvolvimento

do Estado?

- Procede-se à exibição de vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Voltaremos  a  algumas  contribuições  recebidas  via  consulta

pública. Sugestão enviada por Kátia Ferraz Ferreira, de Belo Horizonte: “criação de

espaços de formação profissional para o desenvolvimento de habilidades visando à

reinserção  social,  com  monitoramento  e  encaminhamento  para  o  mercado  de

trabalho”.

Sugestão enviada por Jorge Arcanjo e Gildásio Ribeiro Catta Preta, de Teófilo Otôni:

“efetivação, por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, das articulações

políticas  necessárias  à  definitiva  implantação  da  Zona  de  Processamento  de

Exportação - ZPE -, de Teófilo Otôni, já dotada de condições técnicas e documentais

para se iniciar seu funcionamento, tendo em vista os benefícios econômicos e sociais

implícitos ao projeto, tais como a grande redução de impostos para os empresários e

o aumento considerável na geração de empregos, divisas e rendas para as regiões

dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, de São Mateus e do Norte de Minas.”
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Abriremos espaço agora para contribuições presenciais. Temos dois inscritos que

terão até três minutos para apresentação de suas contribuições. Com a palavra, o Sr.

Jorge Arcanjo, de Teófilo Otôni.

O Sr.  Jorge Arcanjo -  Parabenizo a Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  por  intermédio  do  nosso Presidente  Dinis  Pinheiro,  por  essa iniciativa  do

Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais.

Trago aqui um assunto muito importante às Sras. Deputadas, aos Srs. Deputados,

ao  Presidente  da  Fiemg,  aos  empresários  do  Estado.  Refiro-me  à  Zona  de

Processamento de Exportação de Teófilo Otôni - ZPE. Vocês bem sabem que no País

temos 17 ZPEs. A única em Minas Gerais é em Teófilo Otôni.  Já temos todas as

condições técnicas para o seu funcionamento. Recebemos, há pouco, o alvará da

Prefeitura, o decreto do governo do Estado e também a portaria do governo da União

para o seu funcionamento. O Governador Antonio Anastasia já pediu aos técnicos que

façam um levantamento minucioso para a compra de 51% da ZPE.

Peço às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que façam gestão ao Governador

Antonio Anastasia, para que, de fato, compre os 51% das ações da ZPEX e instale,

de forma definitiva, a ZPE em Teófilo Otôni, que desenvolverá não só a região dos

Vales  do  Mucuri,  do  Jequitinhonha  e  do  São  Mateus,  mas  promoverá  o

desenvolvimento econômico para todo o Estado de Minas Gerais.

Todos bem sabem como está agora a economia da China.  Ela é modelo nesse

aspecto de ZPE. Mostrou ao mundo que ZPE dá certo. Por isso apelo às Deputadas e

aos Deputados que incluam na pauta do Fórum Democrático para o Desenvolvimento

de Minas Gerais a compra dos 51% das ações e também a operacionalização, de

forma imediata, da ZPE de Teófilo Otôni.

O nosso Governador Antonio Anastasia estará depois de amanhã em Teófilo Otôni.

Espero  que,  de  fato,  na  terra  de  Teófilo  Otôni,  de  Aécio  Cunha,  possa  anunciar

realmente a redenção econômica de Minas Gerais, por meio da instalação definitiva

da ZPE.

O nosso advogado, Dr. Gildásio, fará as considerações técnicas. Muito obrigado. 

O Sr. Gildásio Ribeiro Catta Preta - Exmo. Sr. Deputado Zé Maia, na pessoa do qual

cumprimento toda a Mesa. Farei, neste momento, uma pequena explanação sobre o
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que é ZPE, para que os senhores, que são pessoas que lidam neste Poder, façam

uma análise da importância da instalação da ZPE não só para o Estado de Minas

Gerais, mas também para todo o Brasil.

ZPE de Teófilo Otôni. Falar em desenvolvimento regional dos Vales do Mucuri, do

Jequitinhonha e do São Mateus sem incluir  a ZPE de Teófilo Otôni é uma grande

injustiça,  pois  esta,  apesar  de  já  ter  todas  as  condições  técnicas  e  documentais

iniciais, com exceção do alfandegamento, necessárias para o início das atividades,

ainda  não  saiu  do  papel  por  falta  de  dinamismo  dos  agentes  públicos  e  de

entendimento entre o governo e a ZPEX, que é a empresa que administra a ZPE de

Teófilo Otôni.

É importante frisar que os benefícios econômicos e sociais serão muito importantes

para o desenvolvimento dos vales, considerados por alguns como os mais pobres do

Estado de Minas Gerais, mas que possuem uma riqueza mineral esplendorosa, talvez

uma das maiores do País, que, infelizmente, ainda não foi devidamente explorada.

Não esqueçam que estamos sobre uma das maiores jazidas de minérios preciosos,

semipreciosos e industriais, basta observar os mapas gemológicos e geológicos de

Minas Gerais.

O  Projeto  de  Lei  de  Conversão  -  PLV  -,  proveniente  da  Medida  Provisória  nº

418/2008, regulamentou a isenção de impostos para empresas autorizadas a operar

em  Zonas  de  Processamento  de  Exportação  -  ZPEs  -,  sendo  devidamente

sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São sete os impostos isentos

nos  produtos  exportados:  Imposto  de  Importação,  Imposto  sobre  Produtos

Industrializados - IPI -, Cofins, IPI sobre Renda, Imposto de Renda, entre outros.

Existem  no  País  17  ZPEs,  mas,  por  enquanto,  nenhuma  delas  entrou  em

funcionamento.  Quatro  delas  estão  com  infraestrutura  construída  e  esperam

alfandegamento da área, a ser implantado pela Receita Federal. 

Sonho que se sonha sozinho é um sonho que se sonha sozinho; sonho que se

sonha junto é uma realidade. Deixo essa reflexão aos senhores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Recebemos sugestão enviada pelo Sr. Irani Leite, de Belo Vale:

“É preciso desenvolver e inovar na área da agricultura, pois se investe muito pouco. A

hora de trator tem um custo de R$80,00 para arar as terras. O adubo também está
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muito caro, dificultando o plantio das lavouras dos pequenos produtores”.

Recebemos ainda sugestão enviada pelo Sr. Sebastião Laércio, da Nova Central

Sindical:  “Duplicação  da  BR-381,  como  prioridade  inerente  ao  desenvolvimento

econômico  de  Minas  Gerais,  trazendo  mais  rapidez  e  segurança  no  trânsito  de

pessoas e cargas; criação de facilidades para que empresas e indústrias se instalem

em Minas Gerais, sem sacrificar o meio ambiente; criação do salário mínimo regional,

assim se igualando com a maioria dos Estados do Sul e do Sudeste, com o objetivo

principal de reduzir a desigualdade social. 

Lembramos ainda a todos que a participação, por meio da consulta pública, que

começou no dia 1º de fevereiro, permanecerá até o dia 28. Os interessados poderão

acessar o “site” da Assembleia, www.almg.gov.br, abrir o “link” da consulta pública,

clicar no tema de seu interesse e enviar sua sugestão.

Palavras do Sr. Roberto Simões

Gostaria de deixar  meu cumprimento ao caro Deputado Zé Maia, Presidente da

Mesa, e também ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, e aos meus

companheiros de entidades empresariais, como Olavo Machado, Alberto Fagundes e

Lázaro. Não trouxe uma palestra estruturada para falar nesta ocasião, mas algumas

ideias e pontos que gostaria de colocar em discussão nesse painel.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que não considerarei, em minhas observações,

a Assembleia Legislativa especificamente como entidade que promove e faz leis tão

somente. Aqui ela será encarada muito mais como Poder Legislativo, que é muito

maior  e  logicamente  convive  com  os  demais  Poderes  com  o  mesmo valor  e  as

mesmas responsabilidades. Além disso, não venho aqui com o intuito de fazer críticas

à política que falta, ao que não foi feito ou a não sei quê. Venho com a ideia de que

devemos, sim, somar nossa iniciativa privada, Poder Legislativo, Executivo e - por

que não? - até o Judiciário nas tarefas que faltam para que Minas Gerais tome esse

caminho que almejamos. Portanto, ditas essas premissas, gostaria de cumprimentar

o  Sr.  Presidente  pela  oportunidade  desse  tema.  Enfim,  acho  que  Minas  Gerais

precisa tomar uma posição desenvolvimentista. 

Há um certo toque de alguns críticos, como Tomás, em que diziam que no passado,

na célebre política café com leite de Minas e São Paulo, toda vez que entrava um



393
____________________________________________________________________________

novo governo, discutia-se quem seriam os novos Ministros. São Paulo queria logo o

Ministro da Fazenda, enquanto Minas Gerais brigava pelo da Justiça, pois, naquela

época, era este que tratava das questões políticas.

Então, sempre tivemos esse viés de focar muito política, e, muitas vezes, outras

questões fundamentais do ponto de vista econômico e desenvolvimentista passam.

Neste momento  não há nada mais  próprio  do  que a  proposta  na  Assembleia  de

revermos realmente essa posição e criarmos uma mais forte.

Quais  são  os  nossos  grandes  projetos  para  Minas  Gerais?  O  que  traremos  e

atrairemos? Como faremos funcionar, em conjunto, essas forças privadas, o governo

e os Poderes para, num futuro próximo, aproveitarmos esse momento e darmos um

novo impacto a Minas Gerais? Arrumamos a casa, e as finanças estão saneadas.

Temos um processo administrativo em franco desenvolvimento que é exemplo para

todo o Brasil. Então, o momento é para um novo salto.

Começo a pensar genericamente não só na minha área, mas também nas grandes

questões. Uma das que me preocupam nos dá a ideia de trazer à Assembleia a nossa

questão mineral, como motivo de discussão a fim de pensar em novas regras e leis.

Com esse enorme potencial minerador, temos as nossas terras que às vezes são

tratadas de maneira bastante agressiva, e exportamos. E aí? O que sobra em Minas

Gerais?

Quando analisamos a estatística dos “royalties” que recebemos por exportação do

minério, como, por exemplo, do minério de ferro, vemos que chega a beirar o ridículo.

Essas são as questões maiores. Como resolver isso? Logicamente não queremos

quebrar  a  competitividade  da  exportação  brasileira  nem  de  Minas  Gerais  na

exportação dos seus minérios, mas sim saber qual é o melhor partido que podemos

tirar disso.

Em tempos modernos, com os rendimentos do petróleo, por exemplo, na bacia do

Rio de Janeiro, vemos cidades como Macaé construir calçadão de policarbonato em

razão de tanto recurso que recebe. Se compararmos, a parcela que Minas recebe é

muito  pequena.  Esse é  um ponto  inicial  de  discussão complicado e  delicado.  No

entanto, precisa ser debatido. Minas tem de tomar uma posição.

Há um segundo ponto, que, aliás, já foi comentado. É lógico que muitos pontos
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sobre os quais falarei aqui já foram abordados, pois os temas são os mesmos. No

entanto, é preciso que cada um mostre o seu enfoque. Para mim, um outro ponto

fundamental é a questão das guerras fiscais. Nós, do Estado, temos por princípio não

entrar teórica, econômica e socialmente nisso. Provavelmente essa é a posição mais

correta. Mas como ficamos na prática? Temos perdido investimentos, porque outros

fornecem  incentivos  momentâneos  e  levam empreendimentos  antes  destinados  a

Minas Gerais - e dessa maneira vão indo alguns que, se formos citar, veremos que é

um bom número. O mais recente e que me intrigou sobremaneira é essa perda de

crescimento da Fiat de Minas Gerais para outro Estado. Realmente, precisamos nos

posicionar  melhor  diante  de  fatos  dessa  natureza.  Volto  a  dizer  que  não  estou

fazendo crítica pura e simplesmente, mas dizendo que todos nós somos responsáveis

por esse processo no qual precisamos engajar-nos com mais força.

Recentemente ocorreu um outro fato. Com essa importação desenfreada ocorrendo

por aí, muitos Estados - aliás, vizinhos nossos - estão praticamente desonerando a

importação. Ora, isso é um verdadeiro tiro no pé. No entanto, nós, de Minas Gerais,

não  fizemos  também.  E  o  que  ocorre?  Estão  abarrotando  o  Brasil  de  produtos

importados em detrimento da nossa produção interna. Minas Gerais está recebendo

esses produtos aos borbotões por baixo dos panos sem receber absolutamente nada

com isso. 

São  problemas  grandes  que  precisamos  analisar  melhor  para  saber  como nos

comportar diante da agressividade de vizinhos nossos para obtenção de vantagens

momentâneas. Por exemplo, no caso de laticínios, em que recentemente o Rio de

Janeiro baixou suas alíquotas e drenou os laticínios da Zona da Mata quase todos

para o Rio de Janeiro.  Agora o nosso Governador  corrigiu essa medida.  Então é

preciso pensar de forma global nesse tipo de grandes fatos, de grandes projetos, para

que  coloquemos  Minas  Gerais  numa  posição  novamente  de  vanguarda  -  de  3ª

posição, talvez voltemos para a 2ª.

Especificamente  quanto  ao  tema  inovação,  já  evoluímos  muito,  como  já

apresentado  aqui,  principalmente  na  palestra  do  Sr.  Roberto.  Já  existem  certas

estruturas,  mas  que precisam ser  completadas,  aprimoradas.  Por  exemplo,  a  Lei

Mineira de Inovação. É fato, trata-se de um Estado que tem uma lei de inovações,
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feita no governo Aécio, porém há pontos que precisam ser melhorados, completados.

Por  exemplo,  quando  a  lei  fala  em  desenvolvimento,  ela  se  restringe  ao

desenvolvimento industrial.  Ora, temos outros setores absolutamente capazes, que

têm condições de crescer também e que precisam ser tratados no que se refere à

questão da inovação. Falou-se do Fundo. O Fundo foi criado pela lei, mas ainda não

se tornou prático. Esse é um ponto que teremos de atacar brevemente, aqui, com

apoio do Poder Legislativo, e de todos, para fazer desse Fundo uma realidade. Na

minha  área,  por  exemplo,  precisa-se  de  recurso  para  a  Secretaria  de  Ciência  e

Tecnologia e a Secretaria de Agricultura, para assim difundir e ajudar na montagem

de empresas e  projetos  geradores  de  inovações e  tecnologias.  Há alguns  outros

empreendimentos definidos para Minas Gerais, que demoram, nos quais precisamos

todos nos empenhar. Por exemplo, o parque tecnológico da Pampulha, no câmpus da

UFMG.  Há  quantos  anos  estamos  falando,  trabalhando  para  a  realização  desse

parque, e ele não se realiza. Precisamos urgentemente da sua implantação, para ali

colocar  as  empresas  que  realmente  produzem  tecnologia  de  ponta,  que  trazem

inovações. E assim há vários outros pontos nessa linha, cuja base se criou, mas que

precisam evoluir com legislação complementar para tornar factível os processos dos

quais precisamos. 

Especificamente quanto  à  questão da produção de alimentos, estamos vendo a

capacidade de Minas Gerais nesta área. Hoje há uma imagem que ficou sobre Minas

Gerais,  extremamente  deturpada,  de  que  Minas  Gerais  já  não  é  área  de

agropecuária, mas que agropecuária é o tradicional Sul ou o novíssimo Centro-Oeste,

produtor. Ora, enganam-se redondamente os que pensam dessa forma. Trata-se de

uma das economias mais fortes do Brasil pela sua diversificação. Somos os primeiros

produtores de café e leite, como apresentado aqui; com 10% dos grãos, o 2º rebanho

nacional, o maior produtor de equinos e muares, a maior área plantada em florestas,

o  2º  lugar  em  cana-de-açúcar.  Isso  é  extremamente  forte,  extremamente

diversificado, para não falar nas crescentes explorações de frangos, de suínos, etc.

E há aí um outro desvio, quando se fala que somente exportamos coisas primárias

e “commodities”. É preciso estudar um pouco essas “commodities” agrícolas, hoje.

Isso  já  não  é  como  um  minério,  que  se  tira  do  chão  e  manda  embora.  Essas
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“commodities” agrícolas passaram por um processo de tecnologia, que incorporam a

tecnologia mais do que muitas outras atividades não agrícolas. 

Hoje  1kg de soja ou 1kg de frango são produzidos por  uma tecnologia tropical

ímpar,  criada  gloriosamente  por  nossa  Embrapa  no  mundo.  Não  se  trata  mais

daquele produto antigo que se colhia ali, juntava e mandava embora. Isso significa

altíssima  tecnologia  e  investimento  absurdamente  alto  para  uma  produção  com

qualidade e  quantidade exigidas  hoje,  com técnicas e inovações fortíssimas,  com

transgenia e uma série de outras inovações fortíssimas nesse setor.

Portanto não há de se penalizar muito e achar que estamos “démodé” ou que é feio

exportar  “commodity”.  Depende  muito  do  tipo  de  “commodity”  que  estamos

exportando. Não vamos conseguir que a nossa vocação para produção agropecuária

caia. Minas Gerais e o Brasil serão sempre competentes, e essa é uma das áreas

mais fortes que teremos para competir  neste mundo. Estamos demonstrando isso

hoje.  Os  países  ricos  contam com US$300.000.000.000,00 ao ano de incentivos,

subsídios.  Nós  não  temos  isso  e  competimos  com  eles  em  iguais  condições.

Colocamos produtos lá fora, mesmo com essa política do dólar, que nos prejudica

extremamente, mas ainda assim somos eficientes e vamos continuar sendo. Temos

de investir  nisso e não sentir  vergonha de nada. O emprego de tecnologia nesse

campo e a velocidade com que as coisas acontecem são absolutamente altos. Anos

atrás, quanto tempo se gastava para produzir  um frango? Quantos dias gastamos

hoje? Investiu-se fortemente nisso. Portanto se trata de um campo que Minas Gerais

tem de preservar e colocar nas suas políticas, nas suas prioridades.

No  momento,  acredito  já  não  ser  necessário  explicar  a  demanda  de  alimentos

mundial,  brasileira  e  mineira.  Imaginávamos,  naqueles  tempos  idílicos,  que  a

população mundial se estabilizaria no mundo em 3 bilhões de pessoas. Ela já chegou

a 6 bilhões, 6.200.000.000, e há uma projeção de chegar a 9.300.000.000. Como

será? Esse pessoal precisa se alimentar, e nós precisamos produzir. Produzir mais

hoje, no Brasil e em Minas, significa produtividade. Não vamos abrir outras áreas; já

não vamos prejudicar o ambiente. Podemos até dobrar, ou mais, uma área que já

está sendo explorada hoje. Mas,  para que isso aconteça,  aí  sim  é preciso que o

governo, a Assembleia e todos nós tomemos muitas medidas. Uma delas, já citada,
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se refere à questão ambiental. Como induzir um produtor a produzir mais ou fazer um

processo de investimento de longo prazo, se não há segurança nesse aspecto? Há

uma lei estadual; também há uma lei federal, e o governo federal deu-nos um prazo

de um ano e meio, que vencerá em julho - se não me engano. O Governador Aécio

deu-nos quatro anos e meio de prazo para adequarmos às situações novas. Enfim,

recentemente uma lei mineira, que se referia à mata seca em relação à mata atlântica

e que foi feita nesta Casa, foi considerada inconstitucional. E essa nossa lei funciona

agora? É ela que vale? Então qual é?

Vai-se votar o relatório de Aldo Rebelo, o qual não resolverá tudo, como todos estão

pensando. Ele não resolverá! É apenas um bom passo; apenas isso. Depois teremos

de  complementá-lo,  aliás,  com  uma  legislação  estadual  própria.  Estão  querendo

creditar  a  esse  relatório  tudo  o  que  for  possível,  tanto  de  bom  quanto  de  mau.

Querem até incluir os problemas do Rio de Janeiro no relatório de Aldo Rebelo. Ele

disse: “Meu Deus, meu relatório é sobre área rural, não tem nada a ver com área

urbana,  nem  estou  propondo  nada”.  Segundo  ele  disse  num  artigo,  o  brasileiro

continua o mesmo: não estuda, não lê,  mas tem opinião sobre tudo. Mas quando

lermos os projetos, teremos de ver os pontos que nos interessam e realmente votá-

los.

Que segurança tenho hoje para produzir? Preciso ter uma reserva legal ou não?

Qual o tamanho da APP e da margem do rio? É preciso definir essa legislação, para

que fique claro o que tenho de fazer e,  dessa forma,  eu possa decidir  se topo a

parada e me animo a investir. Mas há outros aspectos a considerar. Precisamos, por

exemplo,  de  apoio,  na  área  de  tecnologia,  à  defesa  sanitária.  Para  que  o  setor

agropecuário  continue  fornecendo  a  sua  fortíssima  colaboração  para  o

desenvolvimento,  é  absolutamente  necessário  um  programa  de  defesa  sanitária.

Lembro que para isso temos o melhor organismo do Brasil: o IMA. Mas o IMA precisa

de mais recursos. Então, nossa legislação precisa atender melhor ao setor de defesa

sanitária,  seja  animal,  seja  vegetal.  Isso  é  imprescindível  para  a  exportação  e  é

necessário para que a nossa população interna tenha produtos com melhor qualidade

e com maior garantia para a saúde.

Outro aspecto é a irrigação, fundamental na produtividade. Precisamos de maior
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apoio a essa área, com legislação específica. É preciso, por exemplo, baixar o custo

da hora da irrigação à noite e nos feriados ou coisas dessa natureza, para facilitar

essa operação. Do contrário, pode ocorrer o mesmo que se viu no Rio Grande, nosso

rio da parte de baixo do Triângulo. Há mais de 20 anos existe um projeto de irrigação

para o lado direito do Rio Grande, que está em Minas Gerais; São Paulo já irrigou

todo o lado esquerdo. Não conseguimos vencer a questão ambiental. Ora, quando

fizeram nova consulta a esse respeito, viram que já não há como fazer projeto na

margem direita porque a outorga de água já foi  toda superada no Estado de São

Paulo, e nós ficamos a ver navios.

São pontos sérios, que precisamos levar adiante. Já foi comentado aqui o problema

da infraestrutura. Minas Gerais tem uma característica mediterrânea: por este Estado

passam  todos  os  que  vão  de  norte  para  sul,  de  oeste  para  leste.  Então,  é

fundamental  que  esse  setor  mereça  mais  carinho,  mais  recursos  e  leis  mais

adequadas, feitas por nós, neste Estado.

Eram as questões que queria trazer, em termos genéricos, à discussão, dizendo

que colaboramos na feitura daquele documento citado pelo Roberto, que traz uma

abordagem sobre medidas e leis necessárias. Coloco toda a estrutura da Faemg à

disposição  desta  Casa  para,  no  correr  do  ano,  discutir  essas  políticas  e  leis

necessárias.  E  o  fazemos  com a  maior  boa-vontade,  porque  nos  sentimos  parte

desse processo e também responsáveis por ele. Muito obrigado.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Agradecemos a exposição do Sr. Roberto Simões. Na sequência,

vamos assistir  a  um vídeo produzido  pela TV Assembleia contendo sugestões do

Presidente  da  Epamig,  Baldonedo  Arthur  Napoleão;  do  Coordenador  Técnico  da

Faemg, Pierre Vilela; e do Prefeito Municipal de Ipanema, Júlio Fontoura de Moraes

Júnior,  em reposta à pergunta “O que deverá estar  na agenda da Assembleia de

Minas para promover o desenvolvimento do Estado?”.

- Procede-se a exibição de vídeo.

O Sr. Presidente - Informamos que essas contribuições poderão ser consultadas, na

íntegra, no “site” da Assembleia, www.almg.gov.br, até o dia 28 de fevereiro.

Sugestão  enviada  por  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,  de  Belo  Horizonte:
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criação de um programa de fomento à  inserção da pessoa idosa no mercado de

trabalho, quer seja com a criação de microempresas e pequenas empresas, quer seja

na área de capacitação, aproveitando o conhecimento e a sabedoria que somente os

anos propiciam.

Outra  sugestão  enviada  por  Adylio  Neto,  de  Belo  Horizonte:  melhoria  da

infraestrutura de aeroportos no interior  de Minas Gerais,  reformando aqueles com

estruturas  precárias  e  construindo  novas  unidades  como  estratégia  de

desenvolvimento econômico e de fomento à aviação.

Teremos, agora, uma contribuição presencial da Sra. Clarise Fernandes da Silva, de

Belo Horizonte.

A Sra.  Clarise Fernandes da Silva -  Muito obrigada pela atenção.  Meu nome é

Clarise Fernandes da Silva, sou representante da ONG Clarosofia Núcleo Mundial -

CNM.  Gostaria  de  encaminhar  a  sugestão  de  fazer  parceria  com  a  ONG,  que

realmente efetiva ações com contribuições para a sociedade. O motivo dessa minha

sugestão é que, na verdade, a CNM é sistematizada em 84 gestões, como saúde,

educação, habitação, etc. São 84 gestões pelo fato de o ser humano não ser apenas

um nariz, uma boca, um pé. O ser humano é muito mais que isso. E hoje, ciente de

que ele é muito mais que isso, precisamos investir no capital intelectual, que é o ser

humano. Investe-se muito nas máquinas, mas é muito importante investir no sujeito. 

Portanto,  a  proposta  é  que  a  ONG,  com  efetivas  ações,  seja  parceira  sem

burocratização com o Estado. Afinal, a ONG, a sociedade civil jamais serão oposição

ao governo. Na verdade, buscamos atuar onde as demandas estão excedendo e, por

isso,  precisamos de uma estrutura  organizacional  como a  do  Estado,  bem como

temos  de  participar  efetivamente.  Não  podemos  aceitar  que  as  coisas  caiam  de

paraquedas em nossa cabeça, porque não damos conta disso. É por essa razão que

precisamos da consideração de todos vocês desta Casa que representam o governo,

o Estado; precisamos da consultoria e dos demais. Faço um apelo à sociedade civil

para que se organize mais e não fique sem esperança. Precisamos investir no capital

intelectual, no ser humano, pois a criminalidade está crescendo. 

Hoje a CBN registrou insistentemente que 1 milhão de crianças entre 6 e 16 anos

estão envolvidas com “crack”. Isso é sério!  A segurança é muito mais que apenas
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investir em polícia. 

A  polícia  é  fundamental,  é  importante?  Sim,  mas  para  combater  os  graves

problemas  de  criminalidade  que  fogem  do  controle  social.  O  mais  importante  é

investir no capital intelectual, na prevenção. É preciso liberar e efetivar projetos de

saúde, educação e habitação. Então, peço que realmente considerem o sujeito e as

ONGs. É preciso respeitar e acolher as ONGs, de forma a liberar recursos para o

andamento delas, contribuir efetivamente. Precisamos ter recursos para pesquisar e

para contratar psicólogos, pois as famílias são desorientadas, não têm um norte.

A polícia  hoje  não  controla  a  situação,  assim  como os  políticos,  os  bispos,  os

pastores.  Tudo  está  desajustadíssimo!  Daqui  a  pouco,  o  que  será  de  nós?

Precisamos  cuidar  do  planeta  Terra,  começando  pelo  sujeito.  Aí,  sim,  estaremos

socorrendo  o  planeta,  mas  precisamos  de  SOS  vida.  Precisamos  capacitar  e

qualificar pessoas. Hoje a Clarosofia Núcleo Mundial - CNM - tem 4 mil vagas de

emprego  e  não  conseguimos  ocupá-las,  porque  não  há  pessoas  qualificadas.  As

vagas vão surgindo, e o povo está, cada vez mais, desqualificado, porque não há

salário  nem acesso ao mercado de trabalho.  Essas pessoas ficam humilhadas,  à

margem  da  sociedade,  e  o  sistema,  que  precisa  ter  esse  maravilhoso

desenvolvimento sustentável inovador, precisa sair do obsoleto para resgatar almas,

vidas. Precisa qualificar e valorizar.

Conto com esse carinho de vocês, porque também somos defensores dos direitos

humanos, segundo os quais todo ser humano tem direito à saúde, à educação e à

habitação para sair dessa marginalidade horrorosa, para não se dirigir para o crime.

Hoje  um  cachorro  “pedigree”  tem  um  custo  operacional  maior  que  o  de  um

trabalhador  que  recebe  um  salário  mínimo.  É  uma  contradição,  não  é,  amigos?

Obrigada pela atenção.

O Sr. Presidente - Obrigado pela contribuição, Sra. Clarise.

Recebemos também uma contribuição presencial, enviada, por escrito, por Eliseu

de Rezende Santos: “Potencializar as parcerias entre indústrias e universidades. De

um  lado,  o  do  empresariado:  criar  condições,  por  meio  da  Fiemg,  para  que  as

indústrias apresentem suas demandas - produtos, processos, logística. De outro lado,

o  da  academia:  incentivar  a  participação  do  pesquisador  dentro  da  indústria  e



401
____________________________________________________________________________

fomentar o desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa. Participam, ainda,

desse processo: Fapemig, Inpe, Cientec, IEL e BDMG”.

Outra contribuição presencial  por escrito,  enviada pelo Sr.  Josadac Marques, do

Instituto Mãos e Vozes. “Na cúpula do milênio em 2000, ocasião em que 191 países

assumiram o compromisso de acabar com a fome e as desigualdades sociais até o

ano de 2015, o oitavo objetivo conclama todos a se unirem para o desenvolvimento.

No Brasil, está incluído nesse eixo temático a atuação dos voluntários. Considerando

nortear a atuação das Deputadas e dos Deputados eleitos para o próximo mandato,

sugerimos  a  inclusão  na  agenda  desta  Casa  da  realização  de  um  fórum  sobre

cidadania, solidariedade e voluntariado em Minas Gerais, com o objetivo de conhecer

as boas práticas de voluntariado e empreendedorismo social,  desenvolvidas pelas

entidades  do  terceiro  setor,  empresas,  e  das  universidades,  muitas  delas  não

conhecidas ainda.”

Recebemos também, por meio do “site” da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais,  do Sr.  Heberle Babetto, do Município de Belo Horizonte:  “Solicito à

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  o  desenvolvimento  de  um

planejamento  estratégico  para  os  próximos  5  a  30  anos,  com  metas  críticas,

identificando  e  avaliando  oportunidades  e  riscos  no  contexto  global  e  definindo

índices para o Executivo alcançar. Minas tem oportunidade e grande capital humano.

Integrar e desenvolver o Estado com desembaraço da legislação, tornando o Estado

mais competitivo frente a outros competidores, hoje internacionais”.

Palavras do Sr. Lázaro Luiz Gonzaga

Sr. Presidente, Deputado Zé Maia; senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento

meus  companheiros  Roberto  Simões,  da  Faemg,  e  Olavo  Machado,  da  Fiemg,

representando  o  Dr.  Robson,  importante  personalidade  que  ocupa  a  CNI,  uma

responsabilidade  nacional,  mas  com  a  qual  Minas  ganhará  muito.  Cumprimento

também o companheiro Roberto Fagundes, à frente da nossa tradicional Associação

Comercial de Minas Gerais.

Nossos  companheiros  já  teceram  muitos  comentários  sobre  o  assunto.

Agradecemos  a  oportunidade  de  participar,  não  apenas  como  representantes  do

Sebrae,  como  também  da  Federação  do  Comércio,  Sesc,  Senac  e  Sindicatos.
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Representamos um universo de 650 mil empresas do Estado de Minas Gerais nas

áreas de comércio, bens, serviços e turismo, sendo que mais de 99% são pequenas

empresas e microempresas. Vocês verão o potencial de emprego e renda que elas

têm.

Parabenizo os Deputados na pessoa do nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

por essa feliz iniciativa, pois aqui é o fórum ideal, onde encontramos representantes

de todo o Estado, e onde, juntos, poderemos dar a nossa colaboração para diminuir

as distorções regionais no nosso Estado e fixar mais as pessoas nas suas regiões.

Parabenizo a todos e lhes agradeço, colocando o nosso sistema à disposição para

continuarmos nessa discussão quando for oportuno. Que isso não aconteça somente

agora, mas que sempre possamos contar com o Poder Legislativo para encontrarmos

nossas soluções.

Peço  licença  para  ceder  a  palavra  ao  Dr.  Afonso  Maria  Rocha,  nosso  Diretor-

Superintendente, que fará uma descrição detalhada e técnica das potencialidades e

das capacidades do Sebrae.

Palavras do Sr. Afonso Maria Rocha

Boa  tarde  a  todos.  Serei  objetivo,  pois  as  entidades  que já  se  apresentaram  -

Fiemg, Indústrias, Associação Comercial de Minas, Federação do Comércio e Faemg

- fazem parte do Conselho Deliberativo do Sebrae. De certa forma, nós, do Sebrae,

endossamos esses pleitos, porque tratam de questões discutidas no âmbito do nosso

Conselho Deliberativo.

Desejo  expor  o  que,  no  entendimento  do  Sebrae,  deverá  estar  na  agenda  da

Assembleia  Legislativa  para  promover  o  desenvolvimento  do  Estado.  Trouxemos

duas questões fundamentais e que têm feito parte do nosso dia a dia. A primeira

questão  refere-se  à  Lei  Complementar  nº  123,  a  Lei  Geral  da  Micro  e  Pequena

Empresa; a segunda questão refere-se ao trabalho que vem sendo feito não só pelo

Sebrae,  mas  pelo  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  pelas  Federações  das

Indústrias e da Agricultura e pelas outras entidades, nos arranjos produtivos locais no

Estado.

Em relação à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a Constituição de 1988, no

seu art. 179, diz o seguinte: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
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dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em

lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas

obrigações  administrativas,  tributárias,  previdenciárias  e  creditícias,  ou  pela

eliminação ou redução destas por meio de lei”. 

Obviamente uma série de medidas foram tomadas após a Constituição de 1988. No

momento vem sendo realizado um trabalho intenso pelas diversas entidades e, diria,

também pelo poder público, para a promulgação da lei geral nos diversos Municípios

do Brasil. Tenho alguns dados que dizem que há hoje no Brasil 5.565 Municípios, e,

desses,  2.783  já  têm  a  lei  geral  implantada.  Isso  representa  cerca  de  50% dos

Municípios do País. Em Minas Gerais, dos 853 Municípios, 174 já estão com a lei

geral  implantada,  o  que  significa  20%  do  total  dos  Municípios  do  Estado.

Naturalmente que aí cabe uma explicação, e essa é uma estratégia que o próprio

Sebrae adotou. Temos trabalhado como se fôssemos consultores das Prefeituras com

a orientação da implantação da lei geral. Priorizamos os Municípios de maior porte.

Hoje os maiores Municípios do Estado de Minas Gerais já estão com a lei implantada.

O que todo esse esforço tem gerado de importante? Em primeiro lugar, apenas para

citar alguns benefícios dessa lei, criou-se uma simplificação e facilitação muito grande

no processo de registro e baixa de empresa. Hoje, em Minas Gerais, tem-se reduzido

drasticamente o número de dias necessários para se registrar uma empresa.

No  Capítulo  5  da  lei  geral  há  um  dispositivo  muito  importante  -  aliás  alguns

Municípios ainda não têm a lei  geral  implantada,  mas têm o decreto de compras

regulamentado - que diz que o poder público poderá fazer processos licitatórios para

compras de até R$80.000,00 exclusivamente de micro e pequenas empresas. Isso

tem gerado um trabalho importante com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento

Econômico e  de  Planejamento.  O Sebrae implantou o  dispositivo  da  lei  geral  de

compras públicas dentro da própria entidade. Todas as compras realizadas no Sebrae

de até R$80.000,00 são feitas exclusivamente por meio de processo licitatório  de

micro e pequenas empresas.

Há  outros  aspectos  importantes  da  lei,  como melhor  acesso  a  crédito.  Bancos

oficiais estão colocando linhas de financiamento para atender exclusivamente micro e

pequenas empresas. No desdobramento da lei geral foram inseridos alguns novos



404
____________________________________________________________________________

dispositivos,  como  uma  questão  muito  importante,  as  chamadas  sociedades  de

propostas  específicas.  Isso  permite  maior  facilidade  de  organização  das  micro  e

pequenas empresas em termos de centrais de vendas e centrais de compra, pois o

baixo poder  de barganha dessas empresas vem sendo um grande problema para

elas no processo de compra. Então, no momento em que se criam dispositivos que

facilitam a criação de centrais de compras, as micro e pequenas empresas fazem

compras  unidas,  e  assim  elas  conseguem  reduzir  custos  e,  consequentemente,

aumentar sua competitividade.

Quero também destacar  outro  ponto  relacionado a  esse aspecto.  A lei  prevê a

criação  de  foros  estaduais,  sob  a  liderança  da  Secretaria  de  Desenvolvimento

Econômico, com o apoio do Sebrae e de todas as entidades empresariais - a maioria

delas  está  presente  aqui.  Foi  criado  o  Foro  Permanente  das  Pequenas  e

Microempresas - Fopemip -, em que se discutem, em caráter permanente, questões

ligadas aos interesses das micro e pequenas empresas. Então, são vários benefícios.

Em relação ao esforço que temos realizado, foi criado um foro não apenas com o

apoio,  mas  também  o  empenho  e  a  participação  efetiva  das  Secretarias  de

Desenvolvimento Econômico, de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas e de

Planejamento e Gestão e da Associação Mineira de Municípios - AMM. 

Temos também a participação do Tribunal  de Contas do Estado, do Tribunal  de

Justiça de Minas Gerais e do Ministério Público Estadual. Todos esses órgãos estão

se  pronunciando  e  se  posicionando  a  fim  de  criar  mecanismos  para  induzir  os

Prefeitos e os Municípios a realmente regulamentarem a lei geral como dispositivo

importante  para  a  sobrevivência  e  para  o  desenvolvimento  não  só  de  micro  e

pequenas  empresas  existentes,  mas  também  para  o  incentivo  ao  surgimento  de

novas  pequenas  empresas  saudáveis.  Vale  a  pena  destacar  como  elemento

importante  da  lei  geral  a  figura  do  microempreendedor  individual,  do  qual  muitos

devem ter ouvido falar. Criou-se, no âmbito da lei geral, a figura do empreendedor

individual,  que  são  as  pessoas  que  estão  hoje,  em  sua  totalidade,  no  mercado

informal - vendedores ambulantes, diaristas, costureiras, salgadeiras, etc. Pelo que

está descrito na lei, essas pessoas faturam até R$36.000,00 por ano e geram até um

emprego. Há uma série de facilidades e benefícios previstos na lei geral para esse
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público, a fim de que essas pessoas venham para a formalidade, passem a existir

enquanto  microempreendedores  individuais,  passem  a  ter  direito  à  nota  fiscal  e

obviamente acesso ao mercado. Conforme os senhores podem perceber, a lei traz

vários benefícios. O próprio Ministério Público Estadual emitiu parecer dizendo que

pode ser considerado ato de improbidade se o Município, o Prefeito, não atuar para

que  a  lei  seja  regulamentada,  pela  série  de  benefícios  que  ela  traz.  Em  nosso

entendimento, essas micro e pequenas empresas nesses diversos Municípios não

poderão  ser  privadas  desse  benefício.  Apenas  a  título  de  informação,  em  Minas

Gerais, hoje, a partir desse artigo inserido na lei geral, há 85.689 empreendedores

individuais formalizados, que são chamados microempreendedores individuais.

A segunda questão, que até está na pauta do Sebrae, é o trabalho feito em relação

aos Arranjos  Produtivos Locais.  Minas Gerais  hoje tem diversas aglomerações de

empresas  especializadas  na  produção  de  produtos  ou  serviços  em  setores

específicos. Poderia citar Nova Serrana e região - como Perdigão e outros Municípios

-, cidade em que começou hoje uma belíssima feira. Lá há em torno de mil fábricas

de calçados, que hoje respondem por cerca de metade da produção de calçados

esportivos do Brasil  -  cerca de 90 mil  pares de sapatos são fabricados em Nova

Serrana.  Podemos  citar  também  o  polo  moveleiro  de  Ubá,  região  em que  estão

presentes cerca de 200 empresas. Há a questão dos arranjos produtivos ligados ao

setor do turismo. Destacamos Minas Gerais como segundo destino turístico do Brasil,

a  TI  de  Belo  Horizonte  -  nossa  cidade  hoje  é  considerada  um  polo  nacional  de

biotecnologia,  microeletrônica e “software”.  E há o polo de produção de frutas  na

região do Jaíba, além de outros.

O que há de tão  importante nesses chamados Arranjos Produtivos Locais? Em

primeiro  lugar,  vale  destacar  que  são  formados,  em  sua  maioria,  por  micro  e

pequenas empresas que geram volume significativo de trabalho. Trago aqui o apoio e

o incentivo que devemos dar ao desenvolvimento dos APLs e da inovação para tornar

esses setores mais  competitivos  e consequentemente  mais  sustentáveis.  Isso faz

com que essas empresas se desenvolvam e consequentemente consigamos fixar as

pessoas  nas  suas  regiões  de  origem,  obviamente  contribuindo  para  melhor

distribuição de renda, desenvolvimento do Estado e geração de emprego.
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Vale  a  pena destacar  um grupo que tem a  participação do poder  público  e da

iniciativa privada, mas coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico -

recentemente foi coordenado pela Marilena Chaves -, chamado  Grupo de Trabalho

Permanente para  Arranjos  Produtivos  Locais  -  GTP-APL.  Esse  grupo  vem

trabalhando nas questões ligadas ao desenvolvimento e no reconhecimento das APLs

como foco de atenção e desenvolvimento do Estado. Para isso pediríamos a atenção

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Encerrando, há uma proposta que, particularmente, considero interessante. Refiro-

me à criação, aqui na Assembleia, de uma frente parlamentar da micro e pequena

empresa. Acredito que o Sebrae e as entidades empresariais aqui presentes estariam

dispostos a participar dessa frente e dar toda a contribuição necessária para que esta

Casa  pudesse  assumir  todas  as  questões,  algumas  delas  já  colocadas  aqui,  na

defesa dos interesses das micro e pequenas empresas, porque, quando se fala nelas,

fala-se de 99,11% dos estabelecimentos existentes, que geram cerca de 50% dos

empregos. Esse, que é um foco de atenção do Sebrae, acredito seja ainda foco não

só da iniciativa privada como também do poder público. Muito obrigado.

Apresentação de Sugestões

O Sr.  Presidente  -  Agradecemos  a  exposição  dos  Srs.  Lázaro  Luiz  Gonzaga e

Afonso Maria  Rocha.  Assistiremos agora  ao  vídeo produzido  pela TV Assembleia

contendo sugestões de Ivan Moura Campos, do Comitê Gestor de Internet do Brasil,

em resposta à pergunta: o que deverá estar na agenda da Assembleia de Minas para

promover o desenvolvimento do Estado?

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura de algumas contribuições recebidas

por via de consulta pública. Sugestão enviada por Marcelo de Souza Cruz, de Montes

Claros: “formação de uma rede de inovação consistente por meio do fortalecimento e

do  fomento  às  instituições  de  pesquisa  em  Minas  Gerais,  com  o  aumento  do

investimento  nas  universidades  estaduais  existentes,  a  criação  de  novas

universidades e o incentivo à pesquisa aplicada para a melhoria das condições de

cada região do Estado”.

Sugestão  enviada  por  Renato  Gontijo,  de  Belo  Horizonte:  “estabelecimento  de
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parcerias com a iniciativa privada para a construção e expansão da malha ferroviária

no Estado, tanto para o transporte de cargas quanto de passageiros”. 

Daremos início à fase final de apresentação de sugestões. Temos uma sugestão

oral, que será apresentada por Carlos Francisco Lobato Álvares da Silva, de Morada

Nova de Minas.

O Sr. Carlos Francisco Lobato Álvares da Silva - Srs. Deputados, a minha cidade,

Morada Nova de Minas, atualmente é a cidade do gás natural. Há um investimento

das  empresas  de R$350.000.000,00 e um  poço já  em perfuração,  mas não está

recebendo “royalties”. Já está em extração de gás. Também é a cidade natal do Frei

Orlando, que está em processo de beatificação para ser o segundo santo do Brasil.

Existe a Lei nº 5.676, de 23/11/2002, que foi engavetada, na qual se fala para fazer

uma estrada  asfaltada  até  o  distrito  denominado  Frei  Orlando.  Frei  Orlando  é  o

patrono das Forças Armadas brasileiras, o padre capelão que morreu na Segunda

Guerra Mundial.

Então peço o empenho de todos os Deputados, inclusive uma intervenção pessoal

do Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia, no sentido de ajudar Morada

Nova de Minas e desengavetar essa lei, porque levará o turismo rural e o turismo

religioso, e ainda levará Morada Nova de Minas e o Brasil para a exportação de gás.

O Brasil deixará de depender da política de Evo Morales, que, pela mídia popular, é o

dono do Brasil.

Morada Nova está no centro da região dos consumidores em terra firme e gás. Há a

lei que foi engavetada, Lei nº 5.676/2002, para fazer uma base das Forças Armadas,

porque é preciso segurança.  Na Rússia, o gás explodiu, com a bomba atômica e

vazamento de gás, em 1963. Então é necessária a presença das Forças Armadas lá.

Já há a lei, e por que não se faz uma base das Forças Armadas? Da Aeronáutica, da

Marinha.

Gostaria do empenho de algum Deputado, dos Deputados Federais também, e, se

for possível, que algum dos senhores, por patriotismo, encaminhe essa questão do

desenvolvimento minerário. Muito obrigado a todos. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a contribuição do Francisco. Convidamos agora a

Kátia Ferraz, de Belo Horizonte, para sua contribuição oral.



408
____________________________________________________________________________

A Sra.  Kátia  Ferraz  -  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  boa  tarde  a  todos.

Apresentei algumas contribuições referentes à questão de desenvolvimento e pensei

que  seria  necessário  fazer  alguns  esclarecimentos  em  relação  ao  meu  texto  na

consulta pública.

Propus uma espécie de convênio entre todas as entidades que compõem o sistema

Fiemg, a fim de que colaborassem com os programas de produção inclusiva dentro

do Estado, dentro dos projetos estruturadores que fomentam esse tipo de iniciativa, o

que proporcionará que as famílias não tenham sua estrutura abalada e que os jovens

tenham mais perspectiva de trabalho e um pouco mais de dignidade para traçarem

uma trajetória  de  vida  em termos  de  trabalho  e de educação.  O Estado é  muito

grande,  e  penso  que  é  preciso  desenvolver  as  habilidades,  especialmente  na

indústria. Quanto à Federação, como uma entidade com a força e articulação que tem

dentro do governo do Estado, esperamos que possa estar mais próxima e encontrar

formas, por meio desses convênios, de promover esse tipo de questão dentro dos

projetos de produção inclusiva. Só queria fazer esse esclarecimento. Obrigada. 

O Sr.  Presidente -  Recebemos, também, sugestão por  escrito,  enviada por Luiz

Roberto Andrade, de Teófilo Otôni: “contribuição do Estado com o desenvolvimento

dos  Vales  do  Mucuri,  São  Mateus,  Médio  e  Baixo  Jequitinhonha,  em  especial  a

implementação da zona de processamento de exportações”.

Recebemos,  ainda,  sugestão  por  escrito  enviada  por  André  Denardi,  de  Belo

Horizonte: “dialogar com o governo federal para a possibilidade de instalação de um

polo  de  produção  de  alta  tecnologia,  nos  moldes  do  que  temos  no  Instituto

Tecnológico da Aeronáutica - ITA -, responsável pela produção de grande parte de

nossa tecnologia de ponta.  Tal  instalação propiciaria  a formação de mão de obra

qualificada, atendendo às demandas da indústria”.

Recebemos, também, sugestão enviada por Thiago Araújo, de Belo Horizonte: “a

qualificação  profissional  da  indústria  deve  prever  minimamente  o  fluxo  da

transferência de mão de obra, devido à automação dos postos de trabalho. O valor

agregado dos bens não é apenas a agregação de serviços e logística, mas também a

redução, a economicidade, o respeito às diretrizes de direitos humanos e o apoio a

iniciativas  empresariais  regionais,  associações,  cooperativas  e  autogestionárias.
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Incentivar  e  garantir  que  os  setores  prevejam  a  diminuição  do  impacto

socioambiental. Garantir a diminuição da evasão direta e indireta, formal e informal de

divisas. Aprimorar a noção de responsabilidade social, aprimorando o significado do

uso da imagem das ações públicas realizadas com tais recursos”.

Recebemos, ainda, sugestões enviadas por José Edson Lara, de Belo Horizonte: “o

evento  está  transcorrendo  muito  bem,  especialmente  a  palestra  do  Dr.  Olavo

Machado,  por  suas  opiniões,  dados  e  sugestões.  Entretanto,  como  envolver  o

verdadeiro  Estado  de  Minas  Gerais,  por  suas  lideranças  políticas,  empresariais,

sociais e acadêmicas? Essas instituições estão pouco representadas neste evento.

Associada à pergunta anterior, questiona-se como interiorizar ‘verdadeiramente’ este

fórum? Seria conveniente e oportuno tornar este fórum permanente e multirregional?

É possível a realização de um plano diretor de desenvolvimento e inovação para o

Estado, com participação plena dos atores estratégicos? É necessário desenvolver

indústrias de transformação, procurando evolução de setores, como, por exemplo, o

minerometalúrgico,  criar  e  implantar  uma  conveniente  política  de  ‘royalties’  para

‘commodities’, políticas fiscais e política para a remuneração do uso da água pelos

outros  Estados.  Finalmente,  pleitear  maior  participação  nas  decisões  políticas  e

econômicas em Brasília. Há muito tempo Minas não tem representações significativas

em Brasília”.

Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz  Henrique -  Parabenizo  a  Mesa  da Assembleia  Legislativa,  na

pessoa do Deputado Zé Maia, pela realização deste brilhante Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais.  Parabenizo os palestrantes de hoje por

falarem sobre a importância da indústria estadual, do terceiro setor e da população

propriamente dita.

Cito aqui uma experiência que tive ao trabalhar na Secretaria do Desenvolvimento

dos  Vales  do  Jequitinhonha,  Mucuri  e  Norte  de  Minas.  Refiro-me à  parceria  que

fizemos com a associação comercial, com o Sebrae e também com a Fiemg. Com

relação ao Sebrae posso citar a importância que foi a realização do Programa do

Leite, numa parceria interessante, bem como sua atuação nas áreas do artesanato e

do turismo.
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Mais uma vez, parabenizo o Deputado Zé Maia pela realização do fórum. Obrigado.

O Sr.  Presidente - Agradecemos a contribuição do Deputado Luiz Henrique. Em

relação aos questionamentos enviados pelo Sr. José Edson Lara, esclarecemos que

todas  as  entidades  que  ele  menciona  estão  convidadas  e  convocadas  para  este

fórum,  inclusive,  nos  próximos  dias,  é  fundamental  e  importante  que  estejam

presentes. Já em relação à interiorização, que também cita aqui, gostaria de dizer

que as colocações trazidas neste fórum certamente nortearão os Parlamentares das

regiões de Minas Gerais em suas ações nas comissões permanentes e nas demais

discussões que este Parlamento fará. 

Além disso, gostaria de informar que as pessoas de qualquer localidade do Estado

poderão  participar,  por  telefone  ou  pela  internet,  e  poderão  evidentemente  estar

presentes aqui durante a discussão. Informamos aos participantes que as sugestões

recebidas durante as  discussões temáticas serão agrupadas em documento junto

com  as  participações  encaminhadas  por  consulta  pública,  as  colaborações  dos

especialistas  e  dos  parlamentares  da  legislatura  anterior.  Esse  documento  será

entregue à Mesa da Assembleia Legislativa ao final do fórum democrático, a fim de

subsidiar a construção da agenda da Casa para os próximos anos. 

Finalmente, cumprimentamos o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa,

pela iniciativa deste fórum tão importante para o processo de desenvolvimento do

Estado  de  Minas  Gerais.  Em  especial,  cumprimento  também  as  Deputadas,  os

Deputados e a Mesa desta Casa pela contribuição deste fórum; o governo do Estado

de Minas Gerais e, hoje, o Sr. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador. Faço também

agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  aos  demais  participantes  e  ao

público em geral.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece também a presença da Exma.

Sra. Marilena Chaves, Presidente da Fundação João Pinheiro.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/2/2011

Presidência do Deputado Célio Moreira
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da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -

Palavras  da  Sra.  Maeli  Estrela  Borges  -  Esclarecimentos  sobre  a  dinâmica  dos

trabalhos  -  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  do  Sr.  Wilfred  Brandt  -

Apresentação de sugestões - Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa - Palavras do Sr.

José Cláudio Junqueira Ribeiro - Apresentação de sugestões - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Durval  Ângelo  -  Fabiano Tolentino  -

Gustavo Corrêa  -  João Leite  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique  -  Maria  Tereza Lara  -

Marques Abreu - Tiago Ulisses.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Às 9h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta  reunião  à  realização do Fórum Democrático para  o

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  com  o  objetivo  de  receber  sugestões  de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  o  Exmo.  Sr.  José  Cláudio

Junqueira Ribeiro,  Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -  Feam -,

representando  o  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, Adriano Magalhães Chaves; a Exma. Sra. Maeli Estrela Borges, Diretora

da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Seção Minas Gerais;

os Exmos. Srs. Wilfred Brandt, Consultor de Meio Ambiente e Presidente do Grupo
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Nucleus; e Apolo Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão e Professor do

Departamento  de  Medicina  Preventiva  e  Social  da  Faculdade  de  Medicina  da

Universidade Federal de Minas Gerais.

Registro de Presença

O  locutor  -  Gostaríamos  de  registrar  a  presença  do  Exmo.  Sr.  Breno  Esteves

Lasmar, Procurador do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, representando

a Diretora do Igam, Cleide Pedrosa.

Palavras do Sr. Presidente

As exposições, debates e propostas apresentadas ontem na abertura do “Fórum

Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais” prenunciam, pela qualidade

dos  convidados,  pelo  conteúdo  das  proposições  e  pelo  envolvimento  dos

participantes,  o  acerto  deste  Parlamento  em conclamar  a  sociedade e os  demais

poderes públicos para formular, em conjunto, sua agenda para os próximos anos.

Em meu terceiro mandato como Deputado, posso testemunhar os esforços desta

Casa  para  valorizar  essa  participação,  essa  parceria,  justamente  porque,  para

canalizar as demandas e interesses de todos os setores e todas as regiões mineiras,

ela  sabe  a  necessidade  de  conhecer  de  perto  suas  realidades,  pela  voz  e  pelo

testemunho de seus representantes.

O tema que nos reúne neste encontro, “Meio ambiente”, é com certeza um dos mais

complexos, mais importantes e mais urgentes na pauta de desenvolvimento do nosso

Estado. Temos em nosso território um imenso patrimônio natural, histórico e cultural,

vinculado aos recursos hídricos,  às  formações  geológicas,  à  fauna,  à  flora  e  aos

demais componentes ambientais.

Temos também um enorme potencial de exploração dos recursos naturais para fins

econômicos,  propício  à  expansão  das  atividades  industriais  e  comerciais,  e  uma

demanda crescente de ocupação de espaços, no campo e nas cidades, em virtude do

crescimento populacional, da busca de oportunidades, de emprego e renda.

Os interesses em jogo muitas vezes são conflitantes,  mas temos que encontrar

caminhos, pelo diálogo, pela compreensão abrangente das realidades envolvidas e,

principalmente, pelo aprimoramento da legislação e das políticas públicas, para que

possamos fazer amadurecer os debates, superar os impasses e alcançar o equilíbrio. 
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A  Assembleia  Legislativa,  por  meio  de  sua  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e das ações dos Deputados, dá a essas questões um

lugar  de destaque entre suas atividades. E o faz por  meio de seminários,  fóruns,

audiências públicas e mediação de conflitos e de produção de leis.

Agradecemos aos expositores, debatedores e demais participantes deste encontro,

que  certamente  contribuirão  muito  para  esta  discussão.  Agradecemos  também  a

todos  os  que  já  encaminharam  e  continuarão  encaminhando  sugestões  para  o

enriquecimento deste fórum democrático.  Esta Casa está convicta de que,  assim,

reunirá subsídios valiosos para enriquecer a sua agenda, para se fortalecer  como

propulsora do desenvolvimento do Estado e para ser reconhecida como o poder do

cidadão na construção de uma sociedade melhor. Muito obrigado. 

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Passaremos agora à exibição de um vídeo produzido pela TV

Assembleia sobre o tema “Meio ambiente”. 

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Sra. Maeli Estrela Borges

Bom  dia  à  Mesa  e  a  todos.  A questão  meio  ambiente  é  muito  ampla  e  seus

problemas acompanham toda essa amplitude. Temos, no país como um todo, ainda

muitos desafios. Por mais que se tenha feito,  os desafios ainda são grandes. Vou

ater-me à questão dos resíduos sólidos, exatamente uma área em que atuo há mais

de 40 anos, e gostaria de esclarecer que a situação no país não é das melhores.

Sabemos que 50,8% dos resíduos gerados no país são destinados para locais a céu

aberto e a lixões. Aterros sanitários são 27,7% e programas de coleta seletiva são

994. Esses dados são de 2008 e, quando os acompanhamos, vemos que também a

situação do Estado não é diferente. Por mais que haja esforços para acabar com os

lixões e transformar em soluções sanitárias os resíduos gerados, ainda temos uma

grande quantidade de resíduos dispostos em lixões. São 462 lixões, em 2008, com

todos  os  seus  inconvenientes,  como  os  de  ordem  ambiental,  social,  sanitária,

econômica, de saúde pública, tecnológica, ecológica, cultural, pedagógica, estética e

até  política.  Costumo  dizer  que  executar  um  aterro  sanitário  não  dá  voto,  mas

executar um lixão tira voto. Então, isso é também política. Há 241 aterros controlados
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que não são soluções totalmente sanitárias. Cumprem algumas condicionantes que

reduzem bastante a veiculação de doenças pelo lixo, principalmente por causa da

presença dos  vetores.  Em 2008,  eram apenas  43 aterros  sanitários  devidamente

operados de forma correta. 

Em 2009, Minas, como sempre, sai à frente com a legislação. Entrou em vigor a Lei

nº 18.031, de 12/1/2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos.

Depois,  em  setembro,  o  Decreto  nº  45.181  regulamentou  essa  lei  e  deu  outras

providências. No ano passado, em 2/8/2010, tivemos a nossa primeira lei de política

nacional  de  resíduos  sólidos,  que  foi  construída  em  aproximadamente  19  anos.

Foram  19  anos  de  espera.  A  lei  tem  aspectos  conceituais  muito  bons,  mas

precisamos agora começar a entender os desafios da sua aplicabilidade, pois seus

aspectos conceituais são excelentes. Ela também foi regulamentada pelo Decreto nº

7.404,  de  23/12/2010.  Esse  decreto  institui  também  o  Comitê  Interministerial  da

Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos

Sistemas de Logística Reversa, que é um fato novo na legislação. Esses dois comitês

vão cuidar praticamente da atualização. Ressalte-se que a lei que institui a política

nacional e a regulamentação é dinâmica. Da mesma forma que a gestão dos resíduos

é dinâmica, a legislação também tem de ser. Esses dois comitês vão cumprir essa

função.

Houve ainda a publicação, no mesmo dia 23/12/2010, de um decreto criando o

Programa Pró-Catador, que regulamenta o trabalho dos catadores no País. Como a

lei é nova, precisamos começar a entender o seu espírito. Separamos, então, alguns

itens  que  consideramos  prioritários.  O  primeiro  é  o  planejamento  na  gestão  dos

resíduos sólidos. O planejamento foi priorizado. Como temas já regulamentados, há o

planejamento e a responsabilidade compartilhada. No que se refere ao planejamento,

temos  nada  menos  que  seis  planos  diferentes  sobre  resíduos  sólidos.  O  Plano

Nacional de Resíduos Sólidos inclui metas, tem a vigência de 20 anos e prevê uma

revisão de quatro em quatro anos. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos também

tem vigência de 20 anos, com revisão semelhante. Há os Planos Microrregionais de

Resíduos  Sólidos,  os  Planos  de Resíduos  Sólidos  de  Regiões  Metropolitanas  ou

Aglomerações Urbanas, os Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos, os Planos
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Municipais  de  Gestão Integrada de Resíduos Sólidos -  que os Municípios  devem

elaborar - e os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que o gerador deve

elaborar. No caso da responsabilidade compartilhada - que é outro desafio -, ela é

instituída exatamente para haver uma mudança nesse ciclo de vida do produto. A

questão não é só gerar resíduos para a reciclagem, vai muito além. Na medida em

que pensamos na responsabilidade compartilhada aliada ao ciclo de vida do produto,

temos condições de juntar numa mesma mesa os fabricantes, os importadores, os

distribuidores, os comerciantes, os consumidores e os titulares do serviço público de

limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos, a fim de se criar uma política própria

para  a  logística  reversa.  Esse trabalho  tem de começar  logo,  porque já  estamos

atrasados.

Há ainda a questão dos planos. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos

podem ser elaborados pelo poder público, mas também podem ser elaborados pelo

próprio gerador. Os geradores de resíduos sólidos que devem elaborar os planos já

listaram os resíduos de serviços públicos e de saneamento básico, os de serviços de

saúde e os de mineração. Esses resíduos precisam ter seus planos aprovados, o que

também é um fato novo. Em Belo Horizonte já avançamos bastante em relação aos

resíduos de serviços de saúde. Desde 1998, a Prefeitura normatiza, regulamenta e

acompanha os planos de gerenciamento desses resíduos no Município. Então, nessa

questão, Belo Horizonte já passou por muitos avanços. Há um capítulo na própria lei

sobre resíduos de indústrias e resíduos perigosos. É bom que se conheça todo o teor

legal.

Temos, ainda, a responsabilidade compartilhada, que passa pela logística reversa e

pelo acordo setorial a fim de chegar ao ciclo de vida de um produto. Conforme o ciclo

de vida do produto, podemos considerar a responsabilidade compartilhada como um

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas de fabricantes, importadores,

distribuidores, comerciantes, consumidores, titulares de serviços públicos de limpeza

urbana e de manejo de resíduos sólidos a fim de minimizar o volume de resíduos

sólidos e rejeitos gerados e também para reduzir impactos causados à saúde e à

qualidade ambiental,  decorrentes do ciclo de vida do produto. Quando se faz uma

logística  reversa,  retorna-se  um  produto  que  pode  ser  reaproveitado,  reutilizado,
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reciclado ao produtor, ao comerciante, ao titular de serviço público. Se pensarmos na

não geração, será possível mudar o ciclo de vida do produto. Tentaremos reduzir a

geração de resíduos pensando em tudo que pode ser modificado em nosso processo

produtivo.

A logística  reversa  é  um  instrumento  de  desenvolvimento  econômico  e  social

caracterizado  por  um  conjunto  de  ações,  procedimentos  e  meios  destinados  a

viabilizar  a  coleta  e  a  restituição  dos  resíduos  sólidos  ao  setor  empresarial  para

reaproveitamento  em  seu  ciclo,  em  outros  ciclos  produtivos  ou,  ainda,  em  outra

destinação final que seja ambientalmente adequada.

O  acordo  setorial  é  a  forma  de  conduzir  o  processo.  São  todos  os  atores

envolvidos,  que  se  sentam  a  uma mesa  a  fim  de  fazer  um  acordo  de  natureza

contratual  entre  o  poder  público,  fabricantes,  importadores,  distribuidores  ou

comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo

ciclo de vida do produto. São etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a

obtenção da matéria-prima e insumos, processo produtivo, consumo e a disposição

final. 

Hoje a disposição final dos resíduos está envolvida apenas com os rejeitos. Quando

já não há possibilidade de reaproveitar, de reutilizar ou de reciclar, o que sobra é o

rejeito, que será destinado ambientalmente ao solo, ou seja, é o que chamamos de

aterro.

No caso da logística reversa, sabemos que os geradores de resíduos são obrigados

a  estruturar  e  implementar  sistemas  de  logística  reversa  mediante  o  retorno  dos

produtos. Em primeiro lugar, essa logística reversa atenderá a seis tipos de produtos:

agrotóxicos  e  seus  resíduos  de  embalagens,  pilhas  e  baterias,  pneus,  óleos

lubrificantes  e  seus  resíduos  e  embalagens,  lâmpadas  fluorescentes,  a  vapor  de

mercúrio e de luz mista e produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

O  Conama  tem  normatizações  para  os  quatro  primeiros  itens.  Ainda  não  há

normatização para lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos. Para que o

sistema esteja de fato implantado e ofereça segurança, é preciso que as duas normas

estejam em vigor. O acordo setorial pode ser feito por três modalidades: pelo próprio

acordo setorial para a logística reversa, pelo regulamento específico feito pelo poder
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público e pelo termo de compromisso. Essas são as três formas distintas de chegar-

se à logística reversa, e cada uma apresenta as suas peculiaridades. Esse item já

está regulamentado no decreto com bastantes detalhes. 

O acordo setorial,  ou o termo de compromisso, pode ter abrangências nacional,

regional,  estadual  e  municipal.  O  compromisso  firmado  em  âmbito  nacional  tem

prioridade sobre o firmado em âmbito estadual, e esses dois têm prioridade sobre o

firmado em âmbito municipal. Há, então, uma hierarquia de compromisso, em que o

nacional se sobrepõe a todos os outros e tem de ser seguido. 

Para se fazer um aterro de rejeitos, tem de se fazer,  primeiramente, uma coleta

seletiva, ou seja, uma segregação do resíduo em sua origem, para destinar ao aterro

apenas  o  rejeito.  A gestão  e  o  gerenciamento  dos  resíduos  terão  uma mudança

significativa nos Municípios, pois deve ser observada a seguinte ordem de prioridade:

não geração,  redução,  reutilização,  reciclagem, tratamento  dos  resíduos  sólidos e

disposição final  ambientalmente adequada.  A disposição final  em aterro,  que hoje

recebe  praticamente  todos  os  resíduos  do  Município,  receberá  somente  o  rejeito.

Tudo que puder ser reaproveitado, reciclado e reutilizado, ou tudo que puder sofrer

um  processo  de  redução  em  sua  geração,  deve  preceder  à  disposição

ambientalmente  adequada.  Deve  haver  a  distribuição  ordenada  dos  rejeitos  em

aterros, observando-se normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizarem-se os impactos ambientais. O

rejeito,  como  já  disse,  é  tudo  que  sobra  e  que  não  tem  condições  de  ser

reaproveitado.  A coleta  seletiva  é  um  pré-requisito  para  se  fazer  esse  aterro  de

rejeitos. O Município dispõe de um prazo curto para a elaboração e a apresentação

dos planos para o início da implantação do sistema de aterro, mas isso tem de ser

iniciado. 

O  prazo  para  a  elaboração  do  plano  estadual  de  resíduos  sólidos  e  do  plano

municipal da gestão integrada de resíduos sólidos é de dois anos. Temos somente um

ano e meio pela frente, pois o prazo se iniciou no dia 2/9/2010. Quem não deu início

ao processo tem de fazê-lo rapidamente, pois a aprovação do plano é demorada. 

Para o aterro de rejeitos, o prazo é de quatro anos após a data de publicação da lei.

No Estado, mais de 50% dos Municípios, até os pequenos, dispõem de lixões. Um
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número grande de Municípios necessita desse aterro para dar um salto de qualidade

muito grande; para isso, é necessário planejamento. 

A Lei nº 12.305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria também

um incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Essa lei dispõe de

regulamentação  própria  para  essa  questão  da  inclusão  social  do  catador  como

agente  no  processo  da  limpeza  urbana.  A lei  prevê  também  a  integração  dos

catadores  de  materiais  reutilizáveis  e  recicláveis  nas  ações  que  envolvam  a

responsabilidade compartilhada pelo ciclo  de  vida  do  produto.  Então,  no  caso do

decreto que regulamenta esse valor social, que é a geração de trabalho e renda e

promoção da cidadania do catador, temos um programa que se chama Pró-Catador,

que poderá ser realizado em cooperação com órgãos e entidades da administração

pública federal, órgãos e entidades do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios

que a ele aderirem. Então,  tudo é feito por  adesão, não há obrigatoriedade de o

Município se envolver.

Para fins de execução de programas pró-catador, os órgãos do Governo Federal

envolvidos  poderão  também,  observada  a  legislação  vigente,  firmar  convênios,

contratos de repasse, acordos de cooperação, termos de parcerias, ajustes ou outros

instrumentos  de  colaboração.  Uma  outra  forma  são  os  consórcios  públicos  que

podem ser  constituídos.  O  catador  pode envolver-se  com  o  seu trabalho  em um

consórcio  público.  As  cooperativas  e  associações  de  catadores  têm  essa

regulamentação  própria  e  já  estão,  em  alguns  Municípíos,  em  processo  mais

desenvolvido, com estrutura física e estrutura organizacional em funcionamento.

As entidades sem fins lucrativos que atuarem na incubação, no capacitação, na

assistência técnica e no desenvolvimento de rede de comercialização de cooperativas

ou outras  formas de associação de catadores de materiais  recicláveis  ou na  sua

inclusão econômica também farão parte desse Programa Pró-Catador.

O  objetivo  maior  do  Programa  Pró-Catador,  entre  outros,  é  a  abertura  e  a

manutenção  de  linhas  de  crédito  especiais  para  apoiar  projetos  voltados  à

institucionalização e ao fortalecimento de cooperativas e associações de materiais

reutilizáveis e recicláveis.
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Com relação ao regulamento, prioriza-se a União. Os Municípios que optarem por

consórcios terão acesso ao recurso da União, e também os que implantarem a coleta

coletiva.  Os  maiores  desafios  serão  a  falta  de  investimento,  a  dificuldade  que  o

Município tem de assumir recursos, os incentivos que a política nacional deve dar à

indústria de reciclagem e fomento e também a criação de consórcio que fortalecerá o

grupo de Municípios  e possibilitará o recurso que realmente  precisa ser  rápido  e

urgente, porque está fazendo falta aos Municípios.

Finalmente,  temos as propostas para a realização de um seminário ou ciclo  de

debates para a divulgação aos Municípios e à sociedade civil de novos paradigmas

para início na política nacional, preferencialmente de forma regionalizada no Estado.

Também é necessária  uma gestão  junto ao Estado e  à União para  a  criação de

incentivo  à indústria  de  reciclagem com redução do IPI  para  produtos que  forem

fabricados  com  o  uso  de  materiais  recicláveis,  porque  esse  é  o  gargalo  entre  o

catador e quem irá comprar o seu material. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Agradecemos à ilustre expositora. Esclarecemos que entre um

expositor  e  outro,  abriremos  espaços  para  apresentação  de  algumas  sugestões

presenciais, por escrito ou oralmente, e enviada por consulta pública pelo formulário

do Participe Agora, pelo 0800.

A partir deste momento, os participantes poderão encaminhar suas sugestões por

escrito,  no  formulário  próprio  que  está  sendo  distribuído  pela  equipe  de  apoio.

Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no

formulário. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão

participar.  Basta acessar o “site”  da Assembleia -  www.almg.gov.br -,  abrir  o  “link”

Fórum Democrático e clicar em “Participe Agora” para enviar  sua contribuição, ou

telefonar gratuitamente para o número 08007092564.

Apresentação de Sugestões

O  Sr.  Presidente  -  Assistiremos  agora  ao  vídeo  produzido  pela  TV  Assembleia

contendo sugestões de José Augusto Mota Filho, Prefeito Municipal de Berizal, e de

Cássio Robson de Melo, Prefeito Municipal de Piracema, em resposta à pergunta: “O
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que  deverá  estar  na  agenda  da  Assembleia  de  Minas  para  promover  o

desenvolvimento do Estado?”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Passaremos agora à leitura de algumas contribuições recebidas por via

do Consulta Pública, que estará em funcionamento no “site” da Assembleia até o dia

28 de fevereiro. Informamos que a íntegra das contribuições está disponível no “site”.

Sugestão enviada por Luiz Carlos Ribeiro, de Curvelo: distribuição de sementes aos

ciclistas que fazem trilhas para ajudar no reflorestamento de áreas desmatadas.

Sugestão enviada por José Geraldo Lucindo, de Betim: redução do uso de papel

nas repartições públicas. Quando for necessário, incentivar o uso de papel reciclado.

Sugestão  enviada  por  Guilherme  Gonçalves  Rodrigues,  de  Belo  Horizonte:

fiscalização efetiva das áreas de proteção ambiental, evitando, assim, a exploração

econômica e as invasões.

Sugestão enviada por Kátia Ferraz Ferreira, de Belo Horizonte: criação de projetos

de reaproveitamento de resíduos e economia de alimentos, por meio da articulação

com a economia solidária, no entorno da Cidade Administrativa.

O Sr. Presidente - Abriremos agora espaço para as contribuições dos participantes.

Solicitamos aos que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e

sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que

entreguem antes sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá

de até 3 minutos para fazer a sua intervenção. A leitura e a apresentação oral de

propostas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Com a palavra, o Sr. Edmundo Eduardo Nascimento, da Fetaemg, para formular

sua pergunta.

O Sr. Edmundo Eduardo Nascimento - Não é uma pergunta, é uma proposição. Sou

Assessor de Meio Ambiente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Minas

Gerais - Fetaemg. 

Na  legislatura  passada,  esta  Casa  aprovou  o  projeto  de  lei  Bolsa  Verde,  que

originou  o  programa  de  pagamento  de  serviços  ambientais  para  agricultores  e

produtores rurais que preservam reservas legais, as APPs e matas nativas. No ano

passado,  R$7.500.000,00  foram  destinados  a  esse  programa.  Esse  recurso  foi
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oriundo do FHIDRO, um fundo público de apoio à preservação ambiental. Agricultores

e produtores rurais apresentaram 2.457 projetos para serem avaliados e pontuados

tecnicamente, a fim de receberem o benefício a partir de dezembro do ano passado.

À revelia  do Conselho  de Gestão,  de que fazem parte a Fetaemg e a Faemg, o

governo do Estado contingenciou os recursos. Portanto, os projetos não foram sequer

avaliados, e os recursos financeiros que deveriam ter sido pagos no ano passado - o

recebimento ocorre ao longo de cinco anos -, não o foram. Até hoje não recebemos

um  esclarecimento  formal  do  governo  do  Estado  sobre  o  motivo  do

contingenciamento e a continuidade.

Minha proposição é que esta Casa, onde o projeto de lei que originou o Bolsa Verde

foi aprovado, convoque o governo do Estado e convide a Fetaemg e a Faemg para

pactuarem  a  retomada  desse  programa,  para  que  os  agricultores  não  sejam

prejudicados e o governo do Estado cumpra sua responsabilidade.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Edmundo Eduardo a sua proposição. 

Palavras do Sr. Wilfred Brandt

Cumprimento o Presidente da Mesa, os Deputados, as autoridades e os demais

presentes. Com a minha experiência, procurei responder à pergunta feita: o que deve

estar  na  agenda da Assembleia  para promover  o desenvolvimento  do Estado em

relação ao tema meio ambiente.

Atualmente, em torno de US$2.500.000.000,00 ao ano de perdas no patrimônio e

nos serviços ambientais em todo o mundo. Isso se refere às mudanças climáticas, à

perda de água, à perda de solo, enfim, a tudo o que se relaciona com meio ambiente

e causa degradação na qualidade do ar ou qualquer outra que possa ser quantificada

de  alguma  forma.  Hoje  o  número  utilizado  pelas  Nações  Unidas  é  de

US$2.500.000.000,00 ao ano. Quando desenvolvemos qualquer atividade humana,

seja agrícola, seja industrial, seja até referente ao próprio veículo utilizado, criamos

uma  “externalidade”  negativa,  que  é  o  impacto  provocado.  Parte  dessas

externalidades negativas são transferidas como ônus para a sociedade, pois, como o

próprio nome diz, a externalidade negativa é algo que não está colocado como custo

interno  da  empresa  ou  da  própria  atividade.  Por  exemplo,  se  a  pessoa  utiliza  o

veículo  com  gasolina  subsidiada,  alguém  pagará  essa  externalidade  negativa:  a
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sociedade. Estamos vendo isso agora: os preços dos alimentos mundiais estão se

elevando em consequência de uma perda de solo e de clima, e alguém pagará por

isso, ou seja, chegará ao nosso bolso.

Isso vem de um relatório das Nações Unidas e da União Européia, de 2010, que

está  disponível  na  internet.  Como podemos  entender  a  questão da  externalidade

negativa? Quando fazemos um empreendimento qualquer, como, por exemplo, uma

plantação de cana-de-açúcar ou a exploração de uma mina, duas atividades muito

comuns neste Estado, fazemos um investimento e temos um custo operacional ao

longo de sua vida útil, havendo também um resultado. O vermelho nos mostra o que

gastaremos de investimento e custo; o azul, os resultados. Se colocarmos todas a

externalidades  negativas  para  fora,  o  resultado  ficará  grande,  e  evidentemente  a

sociedade assumirá o resto. Se tivermos um custo para fazer o controle ambiental,

diminuirá  o  resultado  final,  o  lucro,  mas  não  transferiremos  à  sociedade  a

externalidade. Se for preciso fazer uma recuperação ambiental de, por exemplo, uma

área desmatada por causa do plantio ou de uma área de mineração, aumentará o

custo  interno,  e  não  haverá  a  transferência  desse  custo  para  a  sociedade.

Consequentemente, o resultado diminuirá. Se a pessoa considerar todos os custos

dos  serviços  ambientais  que  mencionei  antes,  como  perda  de  solo,  mudança

climática etc., e pagá-los sem transferir à sociedade, ela pode não ter resultados. Isso

é muito comum no garimpo, que só dá resultados para o garimpeiro porque ele não

tem que recuperar nada. Se tivesse que fazê-lo e considerasse esse custo, não teria

resultados.  Entretanto,  ele  está transferindo isso  para  a  sociedade,  enquanto  tem

lucros.

Agora  vem  a  pergunta:  como equilibrar  essa equação?  Falarei  de  três  itens:  a

legislação ambiental  adequada,  o  licenciamento  socioambiental  -  uso  esse  termo

porque  nosso  licenciamento  não  é  apenas  ambiental,  mas  socioambiental;  falam

muito na licença social, mas, na verdade, há apenas uma licença: a socioambiental -

e a aplicação da tecnologia limpa. Esses três itens nos dão a resposta. A legislação

ambiental  adequada  é  aquela  que  impede  a  transferência  das  externalidades

negativas socioambientais para a sociedade, ou seja, ela protege a sociedade dessa

transferência. Isso não significa que é necessário haver uma grande quantidade de
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leis, e temos que tomar esse cuidado. Tive a informação de que neste ano há cerca

de 400 propostas de lei em tramitação, mas não necessariamente daí vem a solução.

Às  vezes  é  preferível  haver  um  código  ambiental  consolidado,  bem-feito,  bem-

controlado. Vamos imaginar essas 400 propostas de lei mais as de cada Município,

que  são  800,  mais  as  do  governo  federal.  Teremos  2  mil  propostas.  Será  que

conseguiremos controlar  tudo isso? Talvez precisemos consolidar isso, mas temos

que dar essa garantia de que não haja a transferência da externalidade. 

Quanto ao licenciamento socioambiental,  o  que pode nos preocupar? O quadro

atual mostra um descrédito da sociedade com o licenciamento, inclusive com uma

pretensa  baixa  qualidade  dos  EIAs.  Digo  pretensa,  porque  fala-se  muito  em

diagnóstico. Dizem que o EIA é ruim porque não foi feito um bom diagnóstico, não foi

feito um bom estudo. Isso reflete uma falta de foco no EIA, porque o foco é a AIA -

Avaliação de Impacto Ambiental. Não é um diagnóstico bem feito que vai levar a um

bom EIA, mas uma boa AIA. Esse é o centro. Com isso os processos ficam muito

morosos, porque existem TRs complexas, onde o foco é fazer um grande diagnóstico

com um ou dois anos de estudo, mas não se sabe porque devem ser feitos todos

esses levantamentos. Quando o licenciamento ambiental é finalizado, depois de todo

esse processo que é bastante difícil,  esses EIAs são esquecidos e o que passa a

valer são os famosos condicionantes da licença. Então, quando vão fiscalizar, quando

o Ministério Público quer saber o que aconteceu ou quando a empresa quer mostrar

que está legal, afirma que está cumprindo os condicionantes, ninguém mais fala do

EIA. 

A realidade que precisamos considerar é a seguinte: por que o EIA é reconhecido

mundialmente como um instrumento adequado e aqui no Brasil falamos do EIA com

tanto  descrédito?  A  meu  ver  é  porque  a  qualidade  do  EIA  não  é  função  do

diagnóstico, é função da AIA, o centro disso. 

Uma AIA consistente depende da qualidade do diagnóstico? Não necessariamente

e vou dizer porque. Mesmo quando alguém estuda uma área durante dois anos não

tem uma resposta definitiva e fechada. Não pode dizer se ali tem ou não determinado

animal em extinção. Nenhum especialista vai assinar o diagnóstico dizendo que não

existe  nenhuma  hipótese  de  existir  aquele  animal  ali.  Dirá  que,  pelos  estudos
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realizados,  não existe  ali  nenhum  animal  em  extinção,  mas  poderá  acontecer  de

haver.  Para ele dizer  isso,  se no  impacto que será analisado será considerada a

possibilidade  de  haver  a  presença  desse  animal  e  o  programa  será  elaborado

considerando-se que aquele animal pode estar lá, não precisaria nem ter estudado

para  chegar  a  essa  conclusão,  poderia  ir  direto  à  avaliação  de  impacto  e  ao

programa. Isso se chama avaliação conservadora de impacto. É feita com base no

princípio da precaução. 

Esse  é  um  princípio  que  foi  definido  na  época  da  ECO 92  e  considera  a  pior

hipótese  de  impacto.  Essa  avaliação  não  se  preocupa  necessariamente  com  o

diagnóstico.  Considerando  a  pior  hipótese  de  impacto,  vai  direto  a  programas

conservadores para controle dessas externalidades. Isso pode ser feito rapidamente

por um sistema de opinião de especialistas, método que existe há mais de 20 anos.

Colocam-se vários professores e especialistas dentro de uma sala, apresenta-se o

empreendimento pretendido e o ambiente que se conhece hoje. Os professores e

especialistas dão sua opinião conservadora sobre os impactos que vão ocorrer e o

que poderia ser feito em termos de programa.

O que acontece nesse caso? A maioria dos EIAs é simplificada. Se considerarmos

conservadoramente  a  maioria  dos casos,  sem nenhum estudo de detalhe,  vamos

chegar  logo  às  conclusões  necessárias  e  apresentar  programas  conservadores.

Agora, em alguns casos, vai se chegar à conclusão de que é preciso refinar esse

estudo, porque haveria impactos inadmissíveis ou os programas teriam um custo tão

excessivo ao empreendedor, que essa externalidade negativa geraria um resultado

negativo  para  o  empreendedor.  Nessas  situações  é  preciso  refinar  os  estudos  e

verificar  se  essa  hipótese  conservadora  é  real  ou  se  existe  algum  conhecimento

adicional e necessário para que a hipótese seja menor. O interesse em aprofundar o

diagnóstico  é  do  empreendedor,  não  do  Estado.  Se  o  Estado  aceita  a  hipótese

conservadora, ficará tranquilo. Mas, se o empreendedor considerar o impacto muito

alto, inadmissível e achar que o Estado não licenciará o projeto ou que o custo do

programa é tão alto que não lhe interessa, terá de estudar um pouco mais e verificar

se será viável ou não. Esse é um conceito importante que deve ser considerado.

Outro  conceito:  quando  se  levanta  uma  hipótese,  ela  tem  de  ser  comprovada
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depois. O estudo de impacto ambiental  é baseado em hipóteses. Como todas as

avaliações de impacto são hipóteses, é preciso confirmá-las. Cientificamente, isso é

normal - aliás, nem cientificamente. Quando você joga na loteria, levanta a hipótese

de que ganhará e, depois, terá de verificar os números sorteados. Da mesma forma,

é necessário fazer a revisão do EIA,  após a implantação e durante a vida útil  do

empreendimento,  senão o  estudo estará  perdido,  tempo terá  sido  gasto à  toa.  É

preciso confirmar as hipóteses, verificar se houve impacto e se foi cumprida a medida

mitigadora adequada. Essas deveriam ser as bases da fiscalização. As reavaliações

precisam ocorrer durante o processo de renovação do licenciamento, reavaliação de

estudo do impacto  ambiental  sim.  Se existe  a hipótese,  é  preciso verificar  se  tal

impacto ocorreu, a sua proporção e se a medida mitigadora foi eficiente. Isso tem de

ser  feito  baseando-se  no  EIA,  que  deu  origem  a  todo  o  processo.  No  caso  da

mineração, isso inclui o fechamento da mina.

Em  relação  ao  licenciamento,  há  as  seguintes  conclusões:  em  primeiro  lugar,

estabelecimento  de  mecanismos  de avaliação conservadora,  que,  sem eliminar  a

segurança do processo, o simplificará e o agilizará. Em segundo lugar, revisão do EIA

ao longo da vida útil  do empreendimento  e do  seu fechamento,  baseando-se em

resultados reais, monitorados e quantificados. Com o tempo, as hipóteses tornam-se

realidade. Por fim, em terceiro lugar, a tecnologia limpa. Por que a tecnologia limpa

faz parte disso? Devemos pensar, primeiramente, na terminologia. Muito se fala em

sustentabilidade,  mas  um  relatório  do  Conselho  Empresarial  Mundial  conclui  que

sustentabilidade é um termo insustentável, porque é difícil afirmar que as coisas são

sustentáveis e que a nossa presença na Terra é sustentável. Há um termo que mais

se  aproxima  da  realidade:  ecoeficiência.  Não  que  se  atinja  a  posição  divina  da

realidade, que é inatingível, mas é a que mais se aproxima dela. Ecoeficiência seria

eficiência máxima nos processos, tanto de controle de impacto como de minimização

de insumos e outros. Há outro termo novo e interessante denominado química verde,

que procura  entender  o  caminho atomicamente  mais  eficiente  para  se  atingir  um

resultado. O que isso quer dizer? Há várias fórmulas para se produzir soda cáustica.

Que caminho, atomicamente, gastará menos insumo e energia para produzi-la? Esse

é  o  caminho  mais  ecoeficiente.  É  a  química  verde.  Também  muito  se  fala  em
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economia de baixo carbono, ou seja, processos de baixa emissão de gases do efeito

estufa. Esses três termos que aqui se encontram estão ligados a uma única coisa: à

tecnologia limpa. Voltarei ao quadro em que há um empreendimento que não está

obtendo resultado porque nele se colocam todas as externalidades negativas. O que

faz a tecnologia limpa? Ela abaixa essa coluna do lado de cá, no que se refere a

custos  de  controle  ambiental,  a  custos  de  recuperação  ambiental  e  à  perda  de

patrimônios  dos  serviços  ambientais,  porque,  na  medida  em  que  se  faz  um

empreendimento com outra visão, ele terá menor externalidade negativa, voltando a

obter resultado positivo, como vocês podem ver ali. É por isso que a tecnologia limpa

é importante. Mas a tecnologia limpa, como qualquer outra inovação, tem riscos. Ao

se desenvolver uma tecnologia, existe muito risco de não dar certo. E gasta-se muito

dinheiro. Portanto, sem indução do Estado, não se consegue o desenvolvimento de

tecnologia limpa para essas externalidades,  porque o custo é muito  alto.  E como

podemos  induzir?  Obrigando  por  lei,  o  que  não  é  o  ideal,  ou  por  incentivos

institucionais e fiscais -  ambos, institucionais e fiscais.  Apresentarei  o  exemplo do

Chile,  que  é  um  país  mais  ou  menos  do  tamanho  de  Minas  Gerais  e  tem  uma

economia baseada na mineração. O Chile está muito preocupado com a exaustão de

suas reservas minerais pois sabe que, um dia, elas vão acabar. Esse país fez um

planejamento de longo prazo para mudar a economia a fim de se tornar um polo de

inovação para vender conhecimento. O programa chama-se Start-Up Chile. Ele prevê

o fornecimento de US$40.000,00, a fundo perdido, por empresa que queira começar

a montar uma inovação, partindo do zero. Dá espaço garantido para os escritórios e

apoio institucional para capital de risco. Foi criado em setembro de 2010, já conta

com 25 empresas, há 100 iniciando este ano e quer chegar a 1.000 até 2014. 

Quanto à exaustão das reservas de ferro previstas  no Quadrilátero Ferrífero de

Minas Gerais, de acordo com um seminário realizado em Ouro Preto, notamos que

não há um programa de governo que contemple o tema. Estamos pensando nisso?

Que imagem estamos passando para o exterior? Estamos trazendo gente interessada

no assunto? Não. Precisamos de um programa consistente, com recursos adequados

para transformar o Estado em um polo de inovação e tecnologia limpa. Temos de

introduzir,  em  todos  os  níveis  de  ensino,  a  formação  para  inovação  e
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empreendedorismo, que considere desde a criança até o aluno universitário. Temos

de  levar  em  conta  que  os  resultados  da  inovação  implicam  investimentos  em

empresas nascentes, inclusive a fundo perdido. Não podemos ter receio de fornecer

dinheiro  a  fundo  perdido  para  empresa  nascente.  Temos  de  parar  com  isso.  É

necessário dar dinheiro; caso contrário, não sairemos do lugar. Obrigado. 

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Agradecemos ao ilustre expositor Wilfred Brandt. Agradecemos

as sugestões recebidas até agora pelo telefone e pela internet. Assistiremos ao vídeo

produzido pela TV Assembleia, contendo sugestões do Coordenador de Mobilização

do  Centro  Mineiro  de  Reciclagem  de  Resíduos  e  do  Fórum  Estadual  Lixo  e

Cidadania, José Aparecido Gonçalves, e do Pró-Reitor de Planejamento e Gestão da

Universidade Federal de Lavras, José Roberto Scolforo, em resposta à pergunta: “O

que  deverá  estar  na  agenda  da  Assembleia  de  Minas  para  promover  o

desenvolvimento do Estado?”.

- Procede-se à apresentação do vídeo.

O locutor - Leitura de mais algumas contribuições recebidas via consulta pública.

Informamos que a íntegra das contribuições está no “site” da Assembleia.

Sugestão  enviada  por  Eduardo  Barbosa  Monteiro  de  Castro,  de  Juiz  de  Fora:

intensificação da educação ambiental nas escolas e implantação de coleta seletiva.

Sugestão enviada por Izabel Cristina Chiodi de Freitas, de Contagem: promoção de

capacitação  dos  trabalhadores  em  saneamento,  visando  à  transformação  desses

trabalhadores em agentes ambientais.

Sugestão enviada por Elias Haddad Filho, de Belo Horizonte: ampliação da atuação

do Estado na operação e manutenção dos sistemas de esgoto por meio de ações de

capacitação e financiamento.

Sugestão enviada por Ulisses Bifano Comini, de Viçosa: melhorias nas políticas de

uso e ocupação do solo para minimizar os impactos dos eventos extremos.

O  Sr.  Presidente  -  Abriremos  agora  o  espaço  para  as  contribuições  dos

participantes.

Sugestão de André Vilela: criar normatização a respeito da emissão de sequestro



428
____________________________________________________________________________

de carbono, assim como a criação de um mercado de crédito de carbono.

Sugestão de Frederico Campos Viana: o governo do Estado de Minas Gerais deve

rever a Lei nº 10.100, que dispõe acerca da temática de poluição sonora, uma vez

que ela se  encontra  em total  desacordo com as resoluções do Conama sobre  o

mesmo tema. Sugerimos a convocação da Associação Brasileira de Acústica para

auxiliar na elaboração do novo marco legal.

Sugestão de Míriam Porto:  medidas  voltadas à  proteção dos  campos rupestres

ferruginosos no Quadrilátero Ferrífero e a limitação de atividades mineradoras nesses

locais.

Sugestão da Deputada Maria Tereza Lara: há necessidade urgente de se criar uma

cultura de limpeza urbana. Não sujar as vias públicas, pois além das consequências

graves para a saúde pública e para a ecologia, o serviço de limpeza urbana fica

caríssimo para as Prefeituras. Outra sugestão é o uso dos meios de comunicação -

tevê,  jornais,  internet  -,  sobretudo da televisão,  para  se  criar  uma cultura do  uso

correto dos resíduos sólidos, reciclagem.

Esse  trabalho  intenso  e  continuado  também  deverá  ser  feito  nas  escolas.  Na

Europa já se usa mais aterros sanitários para a geração de gás e energia por meio

dos resíduos sólidos, sobretudo os resíduos orgânicos. É necessário que o poder

público no Brasil invista em estudos e ações concretas para avançar nesse projeto de

geração de gás e energia por meio dos resíduos sólidos orgânicos. 

Pergunta de Anísia Sudário Daniel: “A cidade de Belo Horizonte tem condições de

fazer  coleta  seletiva  em vários  bairros.  Por  que  não  o  faz?  A coleta  seletiva,  ao

contrário da coleta de lixo comum, poderia ser feita uma vez por semana, reduzindo

assim o número de carros de coleta. As empresas que produzem algo que se tornará

resíduo  reciclável,  como  artigo  de  higiene,  perfumaria,  embalagens  Tetra  Pak,

deverão disponibilizar locais de coletas. 

Com a palavra, o Sr. Iran Leite Ferreira, de Belo Vale, que disporá de 3 minutos.

O Sr.  Iran Leite Ferreira -  Sou Presidente da  Associação Comunitária  Noiva  do

Cordeiro. No início do ano passado foram prometidas as barragens de contenção

para o nosso Município. Como é um Município muito montanhoso, elas são muito

importantes porque sofremos muito com as erosões.
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Relativamente às cercas nas minas e nas nascentes, há um projeto do IEF, mas é

muito difícil que as associações fiquem sabendo disso. Seria ideal que as Secretarias

de Agricultura e as Prefeituras divulgassem esse projeto.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sr. Iran, pela sua contribuição. Com a palavra, o Sr.

Denes Martins da Costa Lott, de Belo Horizonte.

O Sr. Denes Martins da Costa Lott - Bom-dia. Sou advogado e Analista Master de

Meio Ambiente da Vale do Rio Doce e estou aqui em nome do Instituto Brasileiro de

Mineração  -  Ibram  -  para  apresentar  as  propostas  do  órgão,  que  congrega  as

empresas de mineração do País, as quais, em nossa visão, deverão estar na agenda

da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  promover  o

desenvolvimento do Estado no que se refere à mineração e ao meio ambiente. 

O Ibram pleiteia o aperfeiçoamento do sistema de licenciamento ambiental por meio

de revisão da legislação e edição de normas claras, levando-se em consideração as

características  específicas  da  mineração,  que  permitam  acelerar  o  processo  de

licenciamento, simplificar os procedimentos, evitar a criação de mais etapas nesse

processo, implementar instrumentos de planejamento com a finalidade de conciliar a

exploração  dos  recursos  minerais  com  a  proteção  do  ambiente  natural;  o

aperfeiçoamento da legislação sobre cavidades naturais subterrâneas que considere

a  rigidez  locacional  dos  recursos  minerais,  a  otimização  do  aproveitamento  de

jazidas, a possibilidade ampla de compensação ambiental, quando couber, fora da

área do empreendimento, as características do minério e conhecimento gradual do

patrimônio  espeleológico  brasileiro;  avaliação  prévia  da  existência  de  recursos

minerais,  ao  se  criarem  ou  alterarem  unidades  de  conservação  e  corredores

ecológicos na esfera estadual ou em áreas onde se pretenda dar usos especiais ao

território,  como assentamentos rurais, demarcação de terras indígenas e de áreas

quilombolas ou equivalentes;  cumprimento da averbação da reserva legal  florestal

pelo  proprietário  ou  pelo  possuidor,  e  não  pelo  minerador  na  fase  de  pesquisa

mineral,  pois  tal  exigência  indevida  tem  atrasado  o  andamento  do  processo  de

licenciamento  ambiental  e  os  procedimentos  no  DNPM;  definição  clara  de

competência entre o órgão ambiental e a autoridade minerária com relação às ações

e às medidas a  serem adotadas  pelo  empreendedor  no  caso de recuperação de
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áreas degradadas e fechamento de mina.

Concluindo: acolhimento expresso pela legislação da consideração ampla e geral

da utilidade e do interesse público da mineração, em razão de que essa atividade se

desenvolve, como a própria Constituição Federal reconhece, no interesse nacional.

Os  órgãos  ambientais  resistem  em  reconhecer  essa  característica  especial  da

atividade mineradora, dificultando os processos de licenciamento. Na oportunidade,

apresentamos essas propostas por escrito. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Denes. Com a palavra, por 3 minutos, a Sra. Clarise

Fernandes da Silva, de Belo Horizonte.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Bom-dia.  Muito obrigada pela atenção.  Sou

representante  da  ONG Clarosofia  Núcleo  Mundial.  Como venho  dizendo  aqui  na

Casa, o social tem de ser visto com muito carinho, como um todo, integrado, porque o

ser humano não pode ser só uma orelha, uma boca, um pé. Não podemos vislumbrar

ou até mesmo fazer planos de ações isoladas, porque as ações têm de ser sempre

em  conjunto,  para  tratar  o  social  como  um  todo.  Não  se  deve  tratar  delas

regionalizadamente,  por  políticas  preferenciais,  de  acordo  com  as  quais  a  parte

eleitoreira  fala  mais  alto.  Ocorre  muita  politicagem  em  vários  segmentos.  Já  fui

conselheira e sei muito bem o que estou dizendo. Há algum tempo, tentamos nos

credenciar  no  Conselho  de  Assistência.  Isso  é  muito  grave.  Recebemos

representantes do Conselho de Assistência Social, onde foi claramente disseminado

que hoje não interessa à Clarosofia, de forma alguma, estar no conselho especial.

Para  a  Clarosofia  estar  credenciada  no  conselho,  tinha  de  seguir  o  exemplo  do

Loyola,  que  deu  R$30.000,00.  É  um  absurdo!  Hoje  não  pretendemos,  de  forma

alguma.  Esse  conselho  não  tem  representatividade  para  nós.  Temos  relatórios

eficazes. Hoje temos mais de 4 mil  vagas para empregos. Atendemos a creches,

fazemos doações de material, roupa, calçado, agasalho, mas isso é paliativo. Não é

suficiente. O pessoal tem de sair da margem da mendigação. Sempre digo aqui na

Casa que os impostos são multitributrários. A carga tributária é onerosa, é caríssima.

A sociedade fica à margem, na mendicância, de penico na mão. Os impostos são

altos. Quando a conta chega nos impostos, tem de ser paga, senão os benefícios são

cortados. 
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Os catadores de papel têm de sair  da mendigação da mais valia.  É necessário

efetivar cursos de qualificação para eles. É preciso fazer pesquisa, diagnóstico social,

para detectar as condições reais de vida deles, para dar-lhes suporte na área de

plano  de  saúde.  O  programa  da  dengue  está  correndo  o  risco  de  perder

R$25.000.000,00,  porque  os  profissionais  cometeram  falhas,  ao  aplicarem  o

programa  no  mercado.  Foi  detectado.  Está  no  “Estado  de  Minas”.  Então,  o

profissional capacitado pelo governo cometeu erro e comprometeu R$25.000.000,00.

E dizem que não há recursos para nada. Como não têm recursos para nada? As

campanhas  políticas  são milionárias.  Os  políticos  honestos  são  bem-vindos,  mas

temos de avaliar  a maioria.  Temos de avaliar,  temos de pesquisar.  Nunca se tem

dinheiro, mas não se faz política sem recurso financeiro. Todos temos conhecimento

de que bancar campanha política é caríssimo. Então, realmente, temos de ter  um

olhar especial, porque lidamos com vidas. Hoje se investe muito mais na metodologia

do que no sujeito. Depois, o gráfico da criminalidade só aumenta onde não vai ter

representação de político, nem de pastor, nem de polícia. A polícia é fundamental,

mas é muito mais importante investir  no ser humano e na prevenção. Os direitos

fundamentais  determinam que todo pagador  de  impostos,  que todo sujeito,  como

sujeito, tem direito à saúde, à educação e à habitação. Estamos no terceiro milênio,

vivendo um processo totalmente retrógrado, que não tem justificativa, em se tratando

da criminalidade. Ontem disse aqui e vou repetir: crianças de 6 a 16 anos estão no

tráfico. Então, em que segurança podemos investir? Na repressão? Na polícia? O

policial é um ser humano, é um profissional. Eles não podem muito, se não contarem

com as autoridades parlamentares, com o Prefeito, com o Deputado Estadual, com o

Deputado Federal,  com o  Senador,  com o Presidente.  Temos  de estar  unidos na

condição  de  governo,  de  sociedade,  de  ONG,  de  representantes  de  entidades

religiosas etc. Aliás, religiosidade hoje não resolve o problema. Se a pessoa não tiver

Deus, se não tiver Jesus vivo, se não tiver o comprometimento com a palavra de

Deus, se não tiver compromisso com Deus, não vai ter compromisso com os homens.

Isso  é  balela.  Temos  de  prestar  atenção  e  saber  para  onde  vão  os  recursos

arrecadados em impostos, de nossa carga tributária onerosa.

Também queremos que abram precedentes reais para que a sociedade participe



432
____________________________________________________________________________

efetivamente, jogando por terra a burocracia. É necessário dar acesso à sociedade,

que está aqui, desesperançosa por esta Casa estar vazia, mesmo com um programa

maravilhoso como este.

Agradeço a abertura de espaços reais para que convênios sejam celebrados com o

governo.  Não  somos  adversários  do  governo,  só  entramos  onde  as  demandas

excedem, e a sociedade pede socorro. Conto com atenção especial para o que pode

ser feito. Muito obrigada.

O Sr.  Presidente -  Obrigado,  Clarise  Fernandes,  por  sua contribuição.  Teca,  do

Movimento pela Preservação da Serra Garandela. Por favor, identifique-se, pois você

se inscreveu como Teca. Você disporá de 3 minutos.

A Sra. Maria Teresa Corujo - Bom-dia. Sou de Caeté e Belo Horizonte. Estamos em

um Fórum sobre desenvolvimento. Escutei o Presidente Brandt falar sobre a exaustão

de nossas reservas minerárias. Não é de hoje que todos falam da grande quantidade

de reservas minerais do nosso Estado. Não acreditamos que nosso futuro esteja na

exaustão  das  reservas  minerais.  A  localização  do  minério  está  diretamente

relacionada com a água, por isso dizem que Minas Gerais é a caixa-d’água do Brasil.

Nossa sugestão para este Fórum é que reflitam e decidam com cuidado para que

esta  Casa  Legislativa  trabalhe  visando  ao  futuro  do  Estado.  Se  trabalharmos

simplesmente  com  a  exaustão  das  nossas  reservas  minerais,  acabarão  com  o

Estado, com o nosso povo, porque ficaremos não só sem a nossa paisagem e sem as

nossas serras, mas também sem a menor possibilidade de futuro.

A facilitação dos licenciamentos, como é a proposta que percebemos estar nesta

Casa Legislativa, é crime, é extremamente grave. A mineração deve ser tratada com

extrema responsabilidade,  porque não existe  desenvolvimento  nem  futuro  se  não

tivermos água e se não tivermos solo para plantar e garantir a segurança alimentar.

Há uma preocupação crescente que está começando a unir movimentos a favor de

uma nova perspectiva  de  desenvolvimento.  Estamos  trabalhando pela  criação do

Parque  Nacional  da  Serra  do  Gandarela,  precisamente  por  causa  disso.  Não  há

tempo, mas estaremos à disposição para informar. Obrigada e bom dia. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Maria Teresa. Aparecida Maria

Martins Pereira.
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A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - Bom dia a todos. Célio Moreira, falarei com

vocês sobre o Grupo Fé e Política. Como técnica agrícola, agradeço ao IEF o apoio

que nos dá na Serra do Rola-Moça. Neste fórum de desenvolvimento sustentável de

Minas Gerais, venho defender a Mina de Capão Xavier, porque estivemos lá e nada

vimos de prejudicial aos habitantes de Nova Lima e do Barreiro. Estamos aqui para

defender, pois precisamos da Vale e do IEF, que está sempre conosco, como também

a polícia do meio ambiente. Somos parceiros e como tal estamos aqui para defender

a Vale do Rio Doce,  porque precisamos de empregos para as pessoas de Minas

Gerais. Sou mineira, com muito orgulho, trabalho como voluntária na Zeladoria do

Planeta, sob o Conselho Comunitário de Segurança Pública, do Conselho de Saúde e

Habitação de Belo Horizonte. Poderemos esclarecer qualquer dúvida que tiverem.

Estamos aqui, eu e o Prof. Magela Fernandes Ferreira Leandro. Muito obrigada, tudo

de bom a todos. Para que haja desenvolvimento, é preciso empresas como a Vale.

Por fim, agradeço ao IEF.

O Sr. Presidente - Agradeço à Aparecida a sua intervenção. Com a palavra, o Sr.

Fernando Antônio Leite.

O Sr. Fernando Antônio Leite - Bom dia! Sou do Instituto Fazer e Acontecer e quero

desejar vida longa ao Prof. Apolo Heringer Lisboa, que está ficando mais experiente

hoje, ao completar 33 anos, e também desejar vida curta a uma das suas principais

bandeiras, que é enquadrar todos os rios de Minas na classe 2. Esperamos que os

agentes  envolvidos  do  setor  público  e  empresarial  e  os  ambientalistas  tenham

capacidade de diálogo, isto é, de criar uma convergência no diálogo sobre as políticas

das águas e do meio ambiente, para que as nossas águas estejam enquadradas na

classe 2, dentro de um período muito curto.

Desejo  ao  Prof.  Apolo  muita  saúde  e  vida  longa,  para  que  possa  ter  novas

bandeiras, porque o nosso desejo é que essa bandeira se expire o mais rapidamente.

O Sr. Presidente - Obrigado, Fernando. Com a palavra, a Sra. Aline Gonçalves A.

Oliveira. 

A Sra. Aline Gonçalves A. Oliveira - Bom dia. Sou estudante de gestão ambiental,

faço estágio na Semad e participo da ONG Ecovida São Miguel de Permacultura e

Agroecologia.  Não  vou  reclamar  de  nada;  apenas  quero  pedir  atenção  para  as



434
____________________________________________________________________________

soluções já existentes, que estão sendo trabalhadas por profissionais renomados e

muito inteligentes. 

Primeiramente, gostaria de contar com o apoio dos Deputados ao uso do bambu,

mais precisamente ao meu amigo Luiz, professor de engenharia da UFMG e doutor

em bambu. Aliás,  ele já tem um livro escrito  sobre o uso do bambu e das fibras

naturais para estruturas de pequeno, médio e grande portes. Por favor, mais verbas

para o Bolsa Verde, acompanhadas de melhor capacitação para os produtores rurais

na  permacultura,  na  agroecologia,  nos  sistemas  agroflorestais  e  nas  formas  de

irrigação. Também conto com os senhores para incentivar a economia verde por meio

de  apoio  aos  artesãos  e  aos  extrativistas,  às  biojoias,  aos  fitocosméticos,  à

fitorremediação. Peço ainda apoio ao meu Prof. Casali, de Viçosa, que está com o

ouro na mão. Ele está descobrindo a homeopatia para a descontaminação da água.

O  que  queremos  é  apenas  um  apoio  para  quem  já  está  adiantado  nas  suas

pesquisas. Não fechem os olhos.

Estou trabalhando no inventário das águas subterrâneas contaminadas por postos

de  gasolina,  que  são  quase  80%.  Estudo  isso  e  posso  afirmar-lhes  que

descontaminar  o  lençol  freático  é  quase  impossível.  Temos  filhos  e  precisamos

pensar no futuro deles. 

O Sr.  Presidente -  Agradecemos a participação da Aline.  Com a palavra,  Apolo

Heringer Lisboa, Coordenador do Projeto Manuelzão e professor do Departamento de

Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, que disporá de 20

minutos para a sua exposição sobre o tema “Meio ambiente”.

Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa

Bom dia a todos. Fernando, hoje estou completando 68 anos, e não 33. Você está

me confundindo com Jesus Cristo. 

Parabenizo a Assembleia Legislativa pela realização deste fórum democrático, bem

como o Deputado Célio Moreira. Gostaria de saudar o Deputado Marques Abreu, mas

ele já saiu. É um Deputado que está começando agora o seu mandato e chegou bem

cedo e interessado no assunto. Aliás, os novos Deputados têm muito que aprender, e

o melhor jeito de fazer isso é ouvindo a voz das urnas, isto é, a voz do povo que os

elegeu. Muitos aqui representam trabalhadores, professores, ambientalistas, etc., por
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isso é preciso que esses Deputados se mantenham fiéis à destinação dos seus votos.

Ouvi algumas pessoas defendendo e outras posicionando-se contra a mineração.

Tenho muito medo de entrar nesse jogo, porque precisamos ter embasamentos até

filosóficos para defender um tema como o meio ambiente. O planeta Terra foi feito

para  todos  os  seres  vivos.  A  concepção,  ao  observarmos  a  Terra,  precisa  ser

biocêntrica, ou seja, todos os seres vivos têm direito à vida. Todos concordam com

isso. Os animais, as plantas e os peixes têm direito à vida, e não só o ser humano.

Este  é  o  animal  mais  violento  que  há.  Estava  vendo  uma escala  de  violência  e

predadorismo e cheguei à conclusão de que o ser humano é mais predador que onça,

cascavel. Temos de nos educar, porque o ser humano não é nenhum modelo para o

mundo.  Ele  inventou que foi  feito  à  imagem e semelhança de Deus,  mas isso  é

propaganda enganosa.  O ser humano é terrível;  é  capaz de matar o próximo;  de

roubar a merenda escolar de crianças que estão passando fome. Só acredito no ser

humano como projeto histórico de construção de uma nova mentalidade. Algumas

pessoas dizem “Vamos humanizar o planeta”. Quando ouço isso, saio correndo. Os

animais  também  saem  correndo.  Se  perguntarmos  aos  animais  se  querem  que

humanizemos  mais  o  planeta,  eles  sairão  correndo.  Temos  de  mudar  nossa

autoimagem,  porque  há  uma  deformação  afetiva  da  realidade.  Não  somos  essa

Brastemp, esse modelo que está aí, se bem que a Brastemp agora não está com

nada. Precisamos então, ter um modelo biocêntrico. O ser humano tem de cuidar da

Terra;  tem  capacidade  tecnológica  para  isso;  não  pode  dominá-la,  escravizar  os

animais, desmatar, arrebentar tudo.

Defendo que deve haver mineração. Existem produtos dependentes da mineração.

Defendo que haja agricultura. Acho que tudo é possível, desde que seja com outra

mentalidade. Não podemos conviver com a atual mentalidade. Às vezes, faço críticas

a  movimentos  sociais  e  ONGs,  por  exemplo,  mas  não  gosto  de  ouvir  certos

empresários  fazendo  críticas  a  eles.  Esses  movimentos  têm  muita  pureza  no

sentimento,  apesar  de precisarem evoluir  em termos de políticas  estratégicas.  Os

empresários têm de fazer autocrítica. Dá impressão de que são radicais somente os

que lutam pelo meio ambiente. Sou contra o radicalismo. Vou perguntar quem são os

radicais.  Vamos  fazer  uma eleição.  Se  perguntarmos  aos  peixes  quem  desmata,
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quem joga agrotóxico  para todo lado,  quem está  transformando rios  em esgotos,

dirão que é o homem. Isso não é radicalismo? Não é radicalismo desmatar todo o

cerrado, dizendo que estão produzindo etanol para o combustível verde? Etanol só é

combustível verde quando se prioriza o transporte coletivo, quando se planta cana em

áreas já desmatadas. Os fazendeiros estão sem grana, Célio. Você conhece bem o

interior. Por que não compram cana dos pequenos fazendeiros que estão passando

necessidade? Por  que desmatam terras novas? Essa história está mal-contada.  A

monocultura  extensiva  nunca  é  boa  para  nada.  Não  somos  contra  o  processo

econômico. É mentira achar que somos contra ele. Lá estão as decisões. Não adianta

tomar as decisões lá, sem consultar a sociedade. Decisões de que farão 200 PCHs,

que desmatarão o cerrado, que produzirão etanol,  que acabarão com o Triângulo

Mineiro,  que  haverá  só  agronegócio  e  não  deixarão  reserva  legal.  Depois  nos

mandam  brincar  no  Copam,  no  comitê  de  bacia  hidrográfica  e  nos  conselhos

ambientais e fazer papel de bobo, perdendo tempo, pois a decisão foi tomada na

instância  econômica  e  política.  O  que  estamos  fazendo  no  comitê  de  bacia

hidrográfica, se não temos poder nem para enquadrar aquele rio na classe 2? O que

é classe 2? É o seguinte: nessa classe, pode-se jogar um pouco de esgoto tratado no

rio, tirar água, mas devemos poder nadar no rio e os peixes devem voltar para ele.

Devemos nadar em todos os rios, não podemos canalizar os rios. Isso é antinatural e

desnecessário.  Para  que  canalizar  rio,  se  na  Suíça  e  na  Alemanha  estão

descanalizando todos os rios? Também na Coreia do Sul estão descanalizando os

rios. Então, é uma ignorância insistir nesse argumento.

Durante quatro anos fui Presidente do Comitê do Rio das Velhas e pergunto: qual a

grande empresa e quais os setores governamentais acharam ruim aquela gestão? Fui

eleito por unanimidade por duas vezes. Todos participaram, e não ficamos contra o

processo econômico,  mas discutíamos  e  apresentávamos  uma série  de medidas.

Muitas não foram cumpridas, pois não há fiscalização eficiente. A sociedade civil quer

ajudar  a  fiscalizar,  mas  ninguém  aceita  as  nossas  reclamações.  O  Estado  quer

colocar muitos funcionários para fiscalizar o meio ambiente, mas eles poderiam ser

poucos, a sociedade ajudaria trazendo suas reclamações, que seriam classificadas

no computador e haveria uma ação mais inteligente. Para que essa política de não
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escutar a voz da sociedade, se somos nós que mandamos neste mundo? O povo

manda no mundo.  Isso  é  um princípio  democrático.  Ninguém está  fazendo favor.

Infelizmente os partidos políticos não estão sabendo expressar o sentimento do povo,

porque este quer algo que nunca consegue. Há algo errado na democracia brasileira. 

Respeito  muito  a  economia.  A economia  é  criativa,  eles  inventam  coisas  para

produzir. A economia tem um papel importante, mas não pode governar o planeta,

porque não tem juízo. A economia não tem juízo. Ela tem força, dinheiro e dinamismo.

Se você for a um país onde não há empresários, verá uma tristeza, nada funciona.

Deve  haver  empresários.  Somos  a  favor  de  que  os  empresários  assumam  as

opiniões da sociedade, que haja um desenvolvimento sustentável e que não deixem

ser criados bolsões de miséria. Onde existe desenvolvimento econômico, não precisa

haver  prostituição,  droga,  violência  e  pobreza.  Isso  não  está  correto.  Pergunto  a

qualquer capitalista: tem significado a riqueza para uns e a miséria para a maioria? É

isso  que  questionamos.  Não  devem  mentir  nem  inventar  que  somos  contra  o

progresso. Somos tudo, pobre e tal, temos muito defeitos, mas não somos idiotas. 

Já  que a  questão econômica é  fundamental  no  futuro da  questão ambiental,  o

governo do Estado e a Assembleia Legislativa devem nos colocar no Conselho de

Desenvolvimento  Econômico  na  hora  de  tomar  as  decisões  estratégicas  para  o

Estado. Não adianta ter Secretaria de Meio Ambiente como subsecretaria, sem poder

fazer  nada  e  ficar  antipatizada.  O  Dr.  José  Carlos  de  Carvalho  foi  um  grande

Secretário, é um homem íntegro, mas tinha grandes dificuldades para implementar

qualquer mudança positiva.  Quem são os radicais? Os que não querem aceitar  a

opinião dos outros. 

Precisamos, em Minas Gerais - e dizem que Minas está na frente de tudo, está na

frente da Inconfidência Mineira, está na frente do Golpe Militar de 1964 -, Deputado

Célio  Moreira,  instituir  uma gestão  sistêmica  do meio ambiente.  Qual  o  problema

disso? Por exemplo, há a Lei Federal nº 6.938, de 1981, e a Lei Federal nº 9.433, de

1997.  Uma  é  da  ditadura  militar,  que  queria  colocar  um  limite  na  devastação

ambiental  a  fim  de  dar  uma satisfação  ao  mundo  que  acusava  o  Brasil  de  não

respeitar o meio ambiente. Cubatão e outras coisas. A outra lei refere-se à gestão das

bacias hidrográficas. Nada impede que as duas leis coexistam de forma convergente,
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não  há  proibição  disso.  Então,  por  que  não  atuam  conjuntamente  numa gestão

sistêmica por bacia hidrográfica? E por que deve ser por bacia hidrográfica? Se há 20

empreendimentos  liberados  um  a  um,  sem  um  território  estadual  ou  municipal

definido,  não há como medir  o resultado,  os efeitos  cumulativos e sinérgicos dos

esgotos, enfim, do impacto em algum lugar. A água tem esse papel metodológico. Por

meio dela sabemos o que acontece no território. Se se está usando agrotóxico, se se

está desmatando, queimando, se o esgoto está sendo lançado no rio,  enfim, tudo

aparece  na  água.  A água  mostra  a  nossa  cara;  ela  permite  governar;  permite  o

biomonitoramento  dos  peixes,  o  monitoramento  físico  e  químico.  O  José  Cláudio

Junqueira é especialista, tem doutorado nesses monitoramentos.

O Projeto Manuelzão trabalha o biomonitoramento - que atua ao lado desses outros

-  para que tenhamos rios vivos.  É pedir  muito um rio  com peixe,  onde se possa

nadar?  Os  ambientalistas  querem  conservar  a  biodiversidade,  os  animais.  Já

imaginaram um mundo sem passarinho, sem aves, sem mamíferos, sem borboletas?

Esse mundo pode ser real e existe nas grandes plantações de eucalipto. Não há nada

lá. Se estivesse aqui, o Manuelzão “meteria o pau” no eucalipto. Não chego a tanto.

Acho  que  se  pode  plantar  eucalipto  em  pequenas  quantidades,  nas  fazendas  já

desmatadas, levando-se renda para o produtor rural, mas sem desmatar mais nada

para fazer esse plantio. O Brasil não pode desmatar mais. 

Estive em Uberlândia, terra do agronegócio, para receber uma medalha, e também

em Patos de Minas. Meu pai até conheceu o Secundino, que fundou a Agroceres. O

pessoal do agronegócio não entendia o que eu estava fazendo lá. Na realidade, a

medalha estadual foi concedida a quem luta para melhorar os rios, porque eles são

importantes para a produção agrícola. Com água boa há mais produção, os animais

têm mais saúde. E não são só os bois: estou preocupado com os animais que não

têm dono. Onde os peixes, os passarinhos, as pacas vão beber água, se tudo virou

esgoto? Estamos matando tudo. Eles também precisam de água boa. Nessa reunião

a  que  me  referi,  fiquei  impressionado  com  o  discurso  do  então  Secretário  de

Agricultura. Ele disse que tínhamos de desmatar para produzir mais alimento. Falei

que  o  que  estavam  produzindo  era  etanol  para  carro  particular.  Não  é  preciso

desmatar  mais  para  aumentar  a  produção  de  alimentos.  A  maioria  das  terras
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desmatadas  estão  abandonadas,  porque  se  vai  desmatando,  desmatando,  e  não

adianta querer voltar atrás. Não se recupera plantação; é muito caro. São 200, 500,

1.000 anos para recuperar o cerrado. O cerrado é riquíssimo em frutas, em produtos

medicamentosos.  Os  animais  vão  para  o  cerrado  para  sararem  das  doenças.  O

cerrado é feio, mas é importante, enquanto outros ecossistemas são bonitos, mas

não resolvem nada.  Não podemos mais  ter  essa visão de terra arrasada;  vamos

defender o território brasileiro. Isso não é ser patriota? Se arrebento tudo, provoco

assoreamento e erosão, estou defendendo o território brasileiro? O território brasileiro

está indo para a Argentina, no rio da Prata, para o oceano. A terra está indo embora.

O  rio  São  Francisco  está  totalmente  assoreado  por  causa  de  ações  erradas  no

território. 

Convoco  as  mineradoras,  as  siderúrgicas,  a  indústria  química,  a  Petrobras,  a

Copasa, enfim, todas as indústrias a discutirmos juntos nos comitês de bacia. Para

que esse antagonismo? Para que criar esse choque? Por que não haver diálogo?

Esse é um radicalismo prejudicial à própria economia. Atividade econômica num lugar

que não tem água boa,  num território  inadequado é bem mais  difícil.  Ou apenas

estamos querendo mandar minério para a China a preço baixo, para ela o guardar e o

explorar daqui a 200 anos e sem gerar emprego aqui? Temos de gerar emprego com

esse minério.  Se gero emprego aqui,  não preciso tirar  tanto minério;  posso retirar

menos,  preservar  as  nossas jazidas.  A mineração desenfreada,  só  para  exportar,

ocorreu no período colonial. O que fica aqui? Vá a Raposos, aos Municípios que têm

minérios,  e  encontrará  silicose,  alcoolismo  e  cidades-dormitório.  Quais  são  os

progressos? Não há um código minerário. O minério não paga “royalties”. Não sou

contra a mineração;  sou a favor  de uma mineração decente,  digna e boa para o

mundo. Isso precisa ser discutido. Não vamos ficar fazendo torcida de um lado e de

outro. Essa questão não está resolvida.

A gestão ambiental deve ser feita ao mesmo tempo com os dois sistemas. Vocês

estão vendo o resultado do rio das Velhas, que conseguimos melhorar.  Os peixes

estão voltando. Entretanto, morro de tristeza ao ver que os licenciamentos do rio das

Velhas estão sendo feitos sem passar pelo comitê de bacia que governa o rio das

Velhas de Ouro Preto a Pirapora. Foi criada uma Unidade Regional Colegiada - URC
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-, que é um Copam, em Montes Claros. O Copam de Montes Claros está fora da

gestão da bacia, está distante. Ele vai liberar empreendimentos que afetarão o rio das

Velhas,  a  Serra  do  Cabral,  desmatando  aquela  maravilha.  A URC de Diamantina

licencia 30, 40 coisas por reunião, e o Comitê do Rio das Velhas não tem a mínima

audiência nesse processo. São três URCs, três Copams em cima da mesma bacia,

que é do rio das Velhas, que tem apenas um comitê de bacia. Ou seja, a lei não

proíbe que haja uma URC na bacia do rio das Velhas. Para ficar perto para todo

mundo, que é o argumento fajuto usado, faça-se a sede da URC em Curvelo, que fica

no meio do caminho. Que seja uma URC por bacia ou por sub-bacia, por território de

comitê.  Que  a  licença  prévia  seja  o  ponto  fundamental.  Eles  dão  licença  prévia

argumentando que é sem importância por ser prévia. Ora, uma vez dada a licença

prévia, acabou-se: as outras licenças terão que vir, pois o investimento já foi feito. A

licença prévia só pode sair após a definição conjunta do comitê de bacia e do Copam.

Uma  vez  tomada  a  decisão,  é  preciso  colaborar  para  que  o  empreendimento

aconteça. A licença prévia deve ser dada com seriedade. Que impacto será medido

na região? Pode ser usada a metodologia do biomonitoramento das águas, que tudo

indica.

Vou deixar o “pen drive” aqui e peço que imprimam - estou sem tinta em casa - a

carta que enviamos ao Governador em dezembro, com a assinatura de quase todas

as ONGs. Não recebemos resposta até o momento. Hoje farei uma reunião com o

Secretário de Meio Ambiente. Adianto a carta ao Governador para a Assembleia, pois

é uma carta pública.

Temos a Decisão Normativa nº 96/2006, que estabelece que, até 2017, todos os

Municípios  mineiros  deverão  ter  esgotos  tratados.  Gostaria  que  os  Deputados

fiscalizassem isso. Até 2017, todos os Municípios mineiros devem tratar até 80%¨de

seus esgotos. Com isso, o peixe voltará e será possível nadar em todos os rios. Essa

deve ser a nossa meta para as Olimpíadas de 2016. Existe a Lei Federal nº 11.445,

que  estabelece  que  o  saneamento  deve  ser  por  bacia.  Saneamento  não  é  por

Município; meio ambiente não é por Município, nem por Estado, nem por país. Meio

ambiente  não  tem  pátria,  pois  é  o  território  do  planeta.  Sou  do planeta  Terra.  É

importante a mudança de mentalidade. Precisamos nadar e pescar em todos os rios.
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Não é preciso estudar. 

Já ouvi o seguinte: “É muito caro recuperar um rio”. Pergunto: e o dinheiro que foi

ganho destruindo o rio? E as privações econômicas aos pequenos lavradores, ao

abastecimento  humano  e  aos  animais  silvestres?  E  as  doenças  causadas  pela

poluição? Qual é o preço? Os argumentos economicistas não resolvem nada. Quem

coloca tudo na ponta do dinheiro está enganando. A maior riqueza não é o dinheiro; a

maior riqueza é a qualidade de vida, o padrão de vida, o meio ambiente, a saúde e a

vida. Eles confundem riqueza com dinheiro. Ora, dinheiro é uma expressão monetária

de um aspecto da venda de mercadorias. Riqueza não é isso. Isso é reducionismo.

Um político candidato à Prefeitura de Belo Horizonte na eleição passada fez uma

declaração em sua propaganda que me deixou assustado: “Temos em BH mais de

600km de córregos. Destes, só 30% são canalizados. Vamos resolver esse problema.

Vamos canalizar o resto.” (- Risos.) Isso não é possível. Pretendem liberar as PCHs

uma a uma, muitas vezes na mesma sub-bacia. Juntam três para verem o impacto.

Ao invés de construirmos PCHs para todo o lado, por que não construímos prédios

com ventilação, para ficarem mais fresquinhos, que utilizem luz do meio ambiente

externo?  A  Fiat  já  tem  tecnologia  para  isso.  Fica-se  ligando  ar-condicionado  e

acendendo-se luz o dia inteiro nos prédios. Trata-se de um consumo insustentável de

energia. A geração de energia tem de se dar em função de um consumo sustentável.

Há energias eólica e solar que estão dando certo no mundo inteiro. A China está na

frente até dos Estados Unidos nisso, mas caminhamos devagar,  pois acreditamos

que dispomos dos rios para gerar energia limpa. Seria energia limpa acabar com a

piracema e transformar os rios em lagos para ficarem cheios de algas verdes que os

apodrecem?  Então,  não  vamos  nessa  onda.  As  PCHs  devem  existir,  mas  não

podemos fazer uma festa com elas, para o enriquecimento de empresas que não

conversam conosco e aproveitam-se do lugar privilegiado que ocupam. 

Hoje tudo é baixo carbono. Gostaria de advertir os Deputados e os presentes de

que isso seria reduzir toda a complexidade da gestão ambiental a uma molécula. A

questão ambiental é socioeconômica, histórica e política. Trata-se de algo complexo.

A água reflete muito melhor essa complexidade. Por isso digo que “copenhágua” sim,

mas Copenhague não. O que lançou o negócio do baixo carbono foi uma política do
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norte-americano Al Gore, para desviar a atenção dos ambientalistas inteligentes e

para fazermos o papel de bobo de pretender reduzir toda a complexidade da questão

ambiental, que exige a mudança do modelo econômico apenas para plantar eucalipto

e para produzir etanol, com a destruição das áreas verdes. Isso é um engodo de um

político inteligente, da democracia maior do Ocidente, que domina o mundo por meio

de guerras e adota um modelo consumista, que transforma o planeta para pior. Não

vamos nessa onda. Sou a favor do baixo carbono e da redução da emissão, mas não

podemos transformar isso em liderança do movimento ambiental. Temos de abrir os

olhos. Por que o Al Gore foi Vice-Presidente dos Estados Unidos? Ele poderia até ter

sido Presidente. Trata-se de um homem associado à indústria do petróleo, da guerra

e  de  tudo  o  mais.  Ele  lideraria  o  movimento  ambiental  para  mudar  a  situação

econômica e social  do mundo? Jamais.  Para encerrar,  gostaria  de apresentar  um

vídeo sobre o planeta Terra. 

O Sr. Presidente - Apolo, antes gostaria que falasse sobre seu livro, que trata da

revitalização dos rios do mundo, que está doando para a biblioteca da Assembleia

Legislativa. 

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - O livro fala sobre a recuperação e revitalização dos

rios  do  mundo  inteiro.  Realizamos  um  congresso  mundial  sobre  isso.  O  Projeto

Manuelzão tenta atuar no planeta Terra como um todo. Como disse, a Terra é uma

bacia hidrográfica. Se não mudarmos o mundo, não poderemos mudar aqui. Estou

doando esse livro  para  a  biblioteca  da  Assembleia  Legislativa,  e  os  interessados

poderão pegar um no Projeto Manuelzão. 

O assunto é extenso, e temos de respeitar o horário. Lamento muito não poder falar

mais,  mas  o movimento  ambientalista  e  os  Deputados  têm de entender  de  outra

maneira a questão do crescimento econômico e do meio ambiente, pois tudo está

muito mal exposto. Há ONGs que acabam entregando os pontos e sendo captadas

por financiamento. Isso é uma vergonha. O mundo não pode ser assim e não pode se

corromper. O que mudará o mundo é uma nova mentalidade generosa, de pessoas

com coragem, que não se vendem. A política tem de governar o mundo. A política só

fará  isso  se  não for  comprada por  dinheiro.  Uma política  e  uma democracia  por

dinheiro não é democracia. Obrigado. 
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O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  ao  ilustre  expositor  Apolo.  Com  certeza,

contaremos com sua contribuição e apoio durante esta legislatura. Vamos assistir ao

vídeo.

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Esse vídeo fala da bandeira única que queremos para

o planeta Terra.

- Procede-se à apresentação do vídeo.

Palavras do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro

Bom dia! Gostaria de cumprimentar o Deputado Célio Moreira, Presidente da Mesa,

na pessoa de quem cumprimento os demais Deputados. Quero cumprimentar a Dra.

Maeli, o Dr. Wilfred Brant, o Apolo e a Assembleia Legislativa pela iniciativa deste

fórum democrático e dizer da nossa satisfação em participar deste evento e ouvir os

palestrantes e as intervenções ao vivo e por vídeo. Todas essas contribuições sobre

os  problemas  percebidos  por  diversos  segmentos  são  muito  importantes  para  a

reflexão de todos nós e para a administração pública, a fim de que sejam levantadas

as prioridades na questão ambiental do Estado.

Foi  abordada,  com  muita  propriedade,  a  questão  dos  resíduos  sólidos,

especificamente os resíduos sólidos urbanos, o lixo. Embora os dados apresentados

sejam  de  2008,  podemos  atualizá-los  para  2010.  No  Estado,  53%  do  lixo  estão

dispostos  adequadamente.  Como  disse  a  Dra.  Maeli,  ainda  existe  uma  grande

parcela  de  lixo  disposta  em  lixões  sem  nenhum  cuidado,  o  que  causa  vários

problemas ambientais e de saúde pública. É necessário avançarmos nessa questão.

Não  podemos  esquecer  do  papel  importante  dos  Municípios,  que,

constitucionalmente,  são  responsáveis  pela  gestão  dos  resíduos  sólidos  urbanos.

Outro problema é a falta de recursos para os  investimentos necessários, para os

trabalhos que estão sendo desenvolvidos em prol do consorciamento, cujo objetivo é

minimizar a falta de recursos financeiros e humanos para soluções conjuntas. Essa é

uma questão importante que deve constar na pauta da Assembleia Legislativa para a

solução do problema ambiental.

O Apolo abordou, com muita propriedade, a questão das águas, a necessidade de

recuperação delas, a necessidade de revermos os nossos procedimentos, que ainda

estão muito enraizados não apenas na administração pública, mas também no setor
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empresarial e entre a população. Por exemplo, é muito comum a grande demanda da

população  junto  à  administração  pública  estadual,  principalmente  junto  à

administração  pública  municipal,  pela  canalização  de  cursos  d’água.  O  cidadão

enxerga apenas duas opções: o rio e o córrego ou poluídos ou canalizados, em que

não se vê poluição. Não lhe é apresentada a alternativa de um curso d’água, um

córrego, um ribeirão não canalizados e sem poluição. Com certeza, essa seria a sua

preferência. 

O Apolo,  nos dois seminários  sobre revitalização de rios  que realizamos com a

participação do Manuelzão - publicados no livro que está entregando à Assembleia -,

mostrou o que o mundo está fazendo em termos de recuperação de cursos d’água,

ou seja, exatamente o contrário do que está sendo feito no Brasil. Brinquei com o

Fernando Leite,  que coordenou os dois seminários, dizendo-lhe que não realize o

terceiro,  porque,  a  cada seminário  tomamos  conhecimento  de  mais  canalizações,

principalmente na região metropolitana. Devemos repensar essa questão. Creio que

esta  Casa  poderá  contribuir  muito  na  criação  de  uma  norma  legal  em  prol  da

manutenção do estado natural dos nossos cursos d’água.

Outro  ponto  que  foi  abordado  com  muita  propriedade  diz  respeito  ao

desmatamento,  à  cobertura vegetal  nativa  do  Estado.  Em 1994,  47% da área de

Minas  tinham  cobertura  nativa,  não  apenas  primária,  mas  nos  vários  estágios

sucessionais. De 2004 a 2008, quando foi feito o último levantamento, essa área foi

reduzida  para  33%.  Embora  os  índices  de  desmatamento  estejam  caindo

ultimamente, ainda são elevados. Mais de 60% da área desmatada no Estado são de

pastagens. 

Precisamos  repensar  a  pecuária  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Não  é  possível

continuarmos  a  ter  uma pecuária  tão  extensiva.  Existem  tecnologias  e  exemplos

concretos em outros lugares do País, onde há uma quantidade maior de cabeças por

hectare.  Existe  uma  grande  extensão  de  áreas  de  pastagem  que  poderiam  ser

utilizadas para a agricultura.  Temos que repensar o nosso modelo não só para a

produção de alimentos e para a expansão da fronteira agrícola não necessariamente

em áreas que necessitam de desmate. Temos que pensar também, como disseram o

Apolo e o Wilfred, considerando as tecnologias limpas, em compatibilizar atividades
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econômicas tão importantes para o Estado, como são a indústria de transformação, a

indústria  extrativista,  a  indústria  de  serviços  e  a  de  geração  de  energia,  com  a

preservação do meio ambiente. Esse é o desafio não apenas do poder público, a

começar pelo Legislativo - responsável pela legislação, que estabelece as regras do

jogo  -,  mas  também  do  Poder  Executivo,  que  deve  cumprir  as  leis  fielmente,  e

também da população, que deve participar desse processo. Afinal  de contas, esta

Casa é de todos nós. Aqui estamos representados por aqueles que escolhemos, para

que decidam, em nosso nome, as regras do jogo para o desenvolvimento do nosso

Estado, que devem ser cumpridas fielmente pelo Executivo. 

O Apolo disse que ainda não recebeu uma resposta do governo. Provavelmente a

receberá  formalmente,  mas,  de  todos  os  documentos  sobre  o  meio  ambiente

entregues ao Governador, o único que recebi, como diretriz para a reforma das linhas

de atuação da política de meio ambiente, foi exatamente aquele citado pelo Apolo. A

diretriz apresentada pelo Governador Anastasia e pelo Secretário Adriano é que a

administração  ambiental  do  Estado  será  feita  por  bacias  hidrográficas,  seja  por

licenciamento, seja por fiscalização, por política florestal ou por política de resíduos. A

proposta para  a compatibilização das várias  jurisdições,  recebida  pelo  sistema de

meio  ambiente  atual,  é  que  as  políticas  sejam  modificadas  e  feitas  por  bacia

hidrográfica.  Há  uma  razão  para  isso,  pois  é  preciso  compatibilizar  as  diversas

políticas. A determinação do Governador e do Secretário é que isso seja feito por

bacia hidrográfica. Muito obrigado. 

Apresentação de Sugestões

O  Sr.  Presidente  -  Assistiremos  a  um  vídeo  produzido  pela  TV  Assembleia

comentando a sugestão do Sr.  José Cláudio  Junqueira,  Presidente  da Feam, em

resposta à pergunta: “O que deveria estar na agenda da Assembleia de Minas para

promover o desenvolvimento do Estado?”

- Procede-se à exibição do vídeo.

O locutor - Mais algumas contribuições recebidas via consulta pública. Informamos,

mais uma vez, que a íntegra das contribuições está no “site” da Assembleia. 

Sugestão enviada por Felipe Willer, de Belo Horizonte: “Promoção do intercâmbio

de gerações, mediante políticas ambientais que utilizem conhecimentos dos idosos
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como ferramenta.”

Sugestão  enviada  por  Sônia  Maria  Moreira  Mariquito  Naime  Silva,  de  Pará  de

Minas: “Adoção de sanções às cidades que não investem em saneamento, coleta

seletiva, erradicação de lixões e mapeamento dos recursos hídricos.”

Sugestão  enviada  por  Marília  Noronha,  de  Cambuquira:  “Atuação  efetiva  do

governo do Estado na proteção dos aquíferos de água nobre do Sul de Minas.”

Sugestão  enviada  por  Ronaldo  Donizete  Alves,  de  São  Sebastião  do  Paraíso:

“Desenvolvimento,  em  conjunto  com  as  Prefeituras,  de  projetos  de  educação

ambiental.”

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase final de apresentação de

sugestões  e  debates.  Solicitamos  àqueles  que  fizerem  uso  do  microfone  que  se

identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações

pessoais. Pedimos também que entreguem antes à assessoria sua contribuição por

escrito.  Cada  participante  disporá  de  até  3  minutos  para  fazer  sua  intervenção.

Lembramos que a leitura e a apresentação oral de propostas serão feitas de acordo

com o volume de sugestões recebidas. Com a palavra, para sua intervenção oral, a

Sra. Geralda Helena Góes Guerra. 

A Sra. Geralda Helena Góes Guerra - Meu nome é Geralda Helena Góes Guerra e

sou  Conselheira  Estadual  do  Idoso.  Permitam-me chamá-los  de  queridos  já  que

estamos aqui em unidade, todos com o mesmo sentido de amor à nossa terra. Depois

de ouvir tantas pessoas inteligentes, com sabedoria e conhecimento, falarem sobre

assuntos  tão  edificantes  para  o  sistema ambiental,  queria  pedir  que  investissem

especialmente  no  idoso,  cujo  crescimento  populacional  tem  sido  muito  grande  -

chegaremos à previsão de quase 2 bilhões de idosos em pouco tempo. 

Em todas as civilizações, através dos tempos, os idosos são sempre chamados

quando  existem  questões  a  serem discutidas.  Com  sua sabedoria,  experiência  e

vivência,  lá  em  seu  cantinho,  dentro  de  sua  casa,  o  idoso  pode  trazer  soluções

inteligentes.  Por  isso,  pediria  a vocês  que criassem formas de o  idoso contribuir.

Estive  na  discussão  do  PPAG.  Parece-me  que  existem  programas  de  educação

ambiental para a criança e o adolescente. Sugeri, na época, que incluíssem o idoso.

Tenho 72 anos e quero contribuir. O idoso pode fazer isso para que suas experiências
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permaneçam. Darcy Ribeiro nos contou que os índios Tupari faziam pirão dos idosos

e o comiam para que sua sabedoria permanecesse através das gerações. Espero

não haver  a  necessidade de sermos  comidos  para  contribuirmos.  Tragam-nos  as

informações.  Estou  disponível  e  fazendo  um  planejamento,  com  minha  pouca

experiência  e  conhecimento.  Passei  toda  a  minha  vida  cuidando  de  crianças,  fui

arrimo de família com seis dependentes e, no ano passado, tive a oportunidade de

concretizar um bacharelado, quando fiz um trabalho sobre a inclusão do idoso na

sociedade atual.  Estou  disponível.  Estou  elaborando um projeto  para  levar  essas

informações,  esclarecimentos e  conhecimentos ao idoso,  a  fim  de que ele  possa

atuar  mais  efetivamente  na  sociedade.  O  objetivo  é  não  investirmos  apenas  em

edificação  de  asilos,  em  profissionais  e  recreadores  para  cuidar  do  idoso.  É

necessário que ele possa contribuir, que possa ter  mais vida, ser mais útil.  Quem

sabe, assim, ele poderá trazer coisas novas, apesar da nossa sociedade valorizar

tanto a ciência e a tecnologia. Quem sabe o idoso, com sua sabedoria, consiga trazer

inovações! Era o que eu gostaria de dizer. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação da Sra. Geralda Helena Góes, um

exemplo para todos nós, com sua luta principalmente no Conselho do Idoso. Sempre

participa  de  todos  os  debates  nesta  Casa,  contribuindo  muito  em  todas  as

discussões, um exemplo para nossa juventude. Parabéns! Com a palavra, Adair dos

Santos. 

O Sr. Adair dos Santos - Bom dia. Sou Adair Dornas dos Santos, Prefeito de Rio

Manso,  uma cidadezinha  que  faz  parte  da  Grande  BH.  Recebi,  na  Prefeitura,  o

convite  para  este  fórum  a  respeito  do  meio  ambiente.  Vim  aqui  solicitar  que  a

Assembleia  se  associe  à  nossa  causa,  colocando  em  sua agenda  a  questão  da

legislação sobre o abastecimento de água. O que acontece hoje? Quando se faz um

lago para gerar energia, além de explorá-lo para o turismo, ainda há o recebimento de

uma compensação financeira. Temos o exemplo de Três Ranchos, em Goiás, uma

cidade tão pequena quanto a minha, mas que recebe “royalties” porque possui um

lago e ainda o explora para o turismo. 

Nós  estamos em Rio  Manso,  onde quase um terço  do Município  foi  alagado e

ocupado por área verde, e não há nenhuma compensação financeira por isso. Tenho
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discutido isso desde 1993, quando fui Prefeito pela primeira vez e quando o Ronaldo

Vasconcelos era Deputado Federal. Sei que essa legislação não deve ser debatida

em âmbito estadual, mas espero que vocês possam associar-se a nós. Tenho tentado

isso  junto  à  Agência  Metropolitana  e  ao  Prof.  Lasmar  e  gostaria  que  vocês

colocassem  essa  questão  na  agenda  da  Assembleia  para  que  os  Municípios  de

Igarapé,  Brumadinho,  Itatiaiuçu  e  Rio  Manso  pudessem  ser  um  pouco  mais

beneficiados, porque somos extremamente prejudicados por não receber nenhuma

compensação  financeira.  Para  vocês  terem  uma ideia,  em  1997  saíram  do  meu

Município 700 famílias para outros lugares. Perdemos população, perdemos terras

férteis e não temos nenhuma compensação. 

Como disse meu antecessor, Minas Gerais é a caixa d’água do Brasil. Rio Manso,

com  sua  modesta  pequenez,  é  a  caixa  d’água  de  Belo  Horizonte  e  de  alguns

Municípios da Região Metropolitana. Espero que vocês incluam isso na sua agenda e

mudem essa legislação, para que os Municípios que têm boa área banhada por água

e pelo verde possam ser compensados. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Adair, por sua contribuição. Com a palavra, Wagner

Soares Costa.

O Sr. Wagner Soares Costa - Wagner Soares Costa, da Federação das Indústrias

de  Minas  Gerais.  Gostaria  de  dizer  que  a  busca  da  modificação  desse  modelo

econômico é também um anseio do setor produtivo. Essa não é uma busca que tem

um prazo determinado: é um processo. Essa modificação é uma melhoria contínua. À

medida que vamos incorporando novas tecnologias, novos conceitos, novas atitudes,

vamos  modificando  isso.  A fala  do  Apolo  é  sempre  estimulante,  justamente  para

buscar  essa  melhoria  contínua.  A nossa  proposta  para  constar  na  agenda  é  a

consolidação e a revisão das leis  ambientais de Minas Gerais.  Existe um grande

arcabouço  legal,  uma  série  fragmentada  de  leis  pequenas,  perto  das  políticas

estaduais vigentes. Para estimular a mudança do atual sistema, seria necessária a

compilação,  a consolidação e a revisão dessas leis.  Assim esse arcabouço ficará

próximo  a  um  código,  facilitará  a  vida  dos  empreendedores  e  evitará  conflitos

jurídicos na interpretação das diversas leis em vigor. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Wagner. Com a palavra, Marcos Antônio da Silva.
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O Sr.  Marcos Antônio da Silva  -  Deputado Célio  Moreira,  meu nome é  Marcos

Antônio da Silva. Por intermédio de V. Exa., cumprimento a todos da Mesa. 

Com muita honra participo deste fórum, de grande importância para a sociedade

mineira.  Grande  amigo Apolo,  lutador  pelas  causas  ambientais,  e  Profa.  Maeli,  é

interessante existirem pessoas que discutem temas tão importantes. Mas o que mais

me chateia é haver debates todos os dias e pouco ser feito. Hoje, com muito orgulho,

um correligionário nosso está na Presidência desta Casa, o Deputado Dinis Pinheiro.

Esperamos que mude a discussão da questão ambiental na região. Há uma situação

complicadíssima: em Ibirité, a lagoa da Petrobras está tomada por aguapés e esgoto.

Poderia ser explorada pelo turismo, mas não há ninguém que discuta uma forma de

revitalizá-la.  Além  de  poder  ser  útil  à  população  carente,  a  lagoa  poderia  gerar

recursos aos Municípios de Sarzedo e Ibirité. Em 2008, eu e Deus conseguimos junto

à Petrobras tirar  a poluição,  mas o esgoto de Ibirité  continua a cair  lá.  E não há

nenhuma discussão para que possamos usufruir dessa lagoa.

Para encerrar, quero falar sobre as mineradoras. Peço à moça que está saindo que

me ouça. Quero parabenizá-la por defender a Vale, uma das maiores predadoras do

meio ambiente na região de Brumadinho, onde moro. A mineradora Ferrous também

chegou lá. Todas são multinacionais e estão poluindo o meio ambiente, contaminando

o lençol freático. O Prefeito de Rio Manso esteve aqui e disse isso claramente. A água

hoje consumida pela maior parte da população de Belo Horizonte vem de Rio Manso,

meu Município. Não há discussão entre os órgãos competentes do Estado, pois são

eles os maiores contribuintes para a poluição do meio ambiente: o Igam, o Ibama e

não sei quais mais. São os maiores poluidores porque concedem a licença ambiental

a vários empreendimentos. Atualmente foram cassadas várias licenças fornecidas às

mineradoras pelo governo do Estado de Minas Gerais por estarem poluindo o lençol

freático. Espero, com o apoio do nobre Deputado Dinis Pinheiro, que é da região,

travarmos uma discussão clara, a fim de que nossa região volte a ser o orgulho de

sua sociedade e de que o povo mineiro veja a beleza aqui existente. Hoje nossos rios

e cachoeiras estão morrendo. 

Agradeço ao Presidente Célio Moreira e a todos pela oportunidade. Espero que

esta Casa, por meio de V. Exa. e de seu Presidente, faça do Estado de Minas Gerais
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uma região bonita de se ver, com suas belíssimas paisagens. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos sua participação, Marcos. Com a palavra, Sidnei

Martins.

O Sr. Sidnei Martins - Bom dia a todos. Sou Sidnei Martins, da Rede Nós Amamos

Neves,  da  cidade  de  Ribeirão  das  Neves.  Ouvindo  a  palestra  do  Apolo,  achei

gratificante  saber  que  outras  pessoas  pensam  de  forma  semelhante  à  nossa.  A

Assembleia  Legislativa,  no  nosso entendimento,  poderia  fiscalizar  melhor  a  forma

como tem sido concedido o licenciamento aos empreendimentos no Estado de Minas

Gerais. Um exemplo: em Ribeirão das Neves, o governo do Estado está propondo a

construção de um novo presídio na forma de PPP. Discutiremos o tema amanhã, na

discussão especificamente voltada para a defesa social. Falarei sobre a questão do

licenciamento ambiental feito de forma irregular, arbitrária e sumária. O conselho que

definiu  pelo  licenciamento  ambiental  travou  um  debate  com  a  participação  da

população  local.  A posição  dos  Conselheiros  foi  a  seguinte:  um  Conselheiro  foi

contrário  a  conceder  a  licença  prévia,  nove  Conselheiros  solicitaram  a  baixa  do

processo em diligência e votaram pela abstenção, e apenas seis Conselheiros, todos

representantes do governo do Estado de Minas Gerais, votaram favoravelmente ao

licenciamento. Mesmo assim, foi concedida a licença prévia. Que Estado Democrático

de  Direito  é  esse  em  que,  arbitrariamente,  o  governo  impõe  à  sociedade  a  sua

vontade?  Essa  construção  está  sendo  realizada  na  Fazenda  Mato  Grosso,  em

Ribeirão das Neves, uma área de cerrado, de preservação ambiental aprovada por lei

municipal. Antes mesmo de ser concedida a licença prévia, as máquinas e os tratores

já estavam lá,  derrubando  as  árvores,  entulhando as  nascentes  dos  córregos  da

mata.  A população  de  Ribeirão  das  Neves  possui  o  IDH  mais  baixo  da  Região

Metropolitana, sendo uma cidade que sequer recebe um olhar diferenciado por parte

do Estado, já que necessita de melhorias nas condições de saúde, de educação e de

assistência  ao  seu  povo.  Moro  na  cidade  desde  1995,  e  o  nosso  Estado  e  sua

Capital,  Belo  Horizonte,  deveriam  tratar  Ribeirão  das  Neves  de  forma  especial.

Ribeirão das Neves passa hoje por uma situação muito grave. O nível de assassinato

de jovens na periferia tem aumentado, as escolas estaduais estão depredadas, e o

Estado não dá uma resposta sequer a isso. Mas o nosso caso aqui é na área de meio
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ambiente.

A Fazenda Mato Grosso, uma das últimas áreas de cerrado naquela região, está

sendo degradada, porque o Conselho Estadual de Meio Ambiente aprovou irregular e

arbitrariamente que um consórcio de três empresas - duas de São Paulo e uma do

Paraná - construísse um empreendimento de mais de R$150.000.000,00. E o capital

social  desse  consórcio  -  vocês  podem  olhar,  está  na  documentação  -  é  de

R$6.000,00. O Estado ou a Federação devem emprestar a esse consórcio o restante

para  o  empreendimento.  Isso  é  uma  vergonha.  Esta  Casa,  como  fiscalizadora,

deveria procurar  saber de que forma foi  dada essa liberação,  como foi feita  essa

licitação,  que  muito  nos  preocupa.  O povo de  Ribeirão  das  Neves  não deve ser

tratado como marginal. Pelo contrário, somos cidadãos. Muito obrigado a todos. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado pela sua contribuição. Com a palavra, o Sr. Carlos

Augusto Silveira.

O  Sr.  Carlos  Augusto  Silveira  -  Meu  nome  é  Carlos  Augusto  Silveira,  sou

Investigador  de  Polícia,  estou  aqui  representando o  movimento  Espasso Conseg.

Gostaria de parabenizar o Apolo, que é de Lisboa. Há muitos anos não o vejo, votei

em você em 1982, quando foi candidato a Deputado. Se Deus iluminasse as pessoas

como iluminou você, talvez a nossa política estivesse melhor. Emocionei-me ao ver o

seu documentário, que é muito bonito. Sou do Espasso Conseg, um movimento de

cidadãos que estão se unindo para resolver o problema da segurança. Vim aqui para

parabenizar o seu trabalho e a sua luta. Gostaria de saber como o Espasso Conseg

poderia ajudar o seu trabalho na questão da ecologia. É muito engraçado, porque é

crime roubar uma bolsa ou um banco. Mas não é crime atentar contra a natureza no

Brasil. É como o nosso companheiro falou: há coisas que acontecem no Brasil em

que deveria haver a participação da Polícia Federal,  da Polícia Civil,  do Ministério

Público para prender quem atenta contra o meio ambiente. O Espasso Conseg quer

conversar com você para unirmos e darmos ideias para que os Deputados elaborem

leis mais duras contra empresários e políticos que matam a ecologia.

O Sr. Presidente - Obrigado, Carlos. Com a palavra, o Sr. Josadac Marques.

O Sr. Josadac Marques - Estou retornando a Minas Gerais depois de atuar por 30

anos nas regiões Norte e Nordeste. Sou consultor em organização de terceiro setor.
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Atualmente  coordeno  um  projeto  internacional  no  Brasil,  que  é  o  dia  mundial  de

serviço da juventude. Retorno a Belo Horizonte em decorrência do falecimento do

meu pai, que era um líder comunitário. As redes sociais, nos últimos dias, falaram

muito sobre as catástrofes. Se não fossem os voluntários, muitas ações não estariam

acontecendo. Durante muito tempo, ouvimos falar  que as catástrofes ocorriam em

razão da construção em áreas de risco por famílias pobres. Agora os relatórios da

região serrana nos mostraram algo diferente. Gostaria, neste momento, de solicitar -

já o fiz por escrito - que, na agenda da Assembleia nos próximos dias, na questão

ambiental,  fossem  lembradas  algumas  datas  especiais  referentes  a  questões

climáticas e ambientais. Temos o Dia do Planteta Terra, o Dia da Água, o Dia do Meio

Ambiente.  Teremos,  em  março,  o  Dia  da  Água.  Na  rede  social,  existem  “sites”

especiais  para  que  nós,  cidadãos  da  sociedade  e  governo,  postemos  qual  é  a

iniciativa que estamos fazendo nesse dia. Srs. Deputados, será a quinta edição da

Hora do Planeta, e a terceira vez que acontece no Brasil. É um convite para que as

instituições desliguem a luz durante uma hora, simultaneamente. No ano passado,

conseguimos fazer com que isso acontecesse em 5 mil cidades. Uma delas foi o Rio

de Janeiro, onde foram desligadas as luzes do Cristo Redentor; em outra, Manaus,

foram  desligadas  as  luzes  do  Teatro  Amazonas.  Fica  aqui  a  sugestão  para

começarmos a discutir qual será o símbolo de Belo Horizonte nessa campanha em

defesa da vida no planeta Terra.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Sr. Josadac. No ano passado, a

Cidade Administrativa desligou as suas luzes. Com a palavra, a Sra. Hélcia Viriato

Teixeira.

A Sra. Hélcia Viriato Teixeira - Bom dia a todos. Represento o Conselho Regional de

Psicologia e tenho trabalhado e atuado nos conflitos humano-ambientais. É um prazer

rever  a  Maeli  e  o  José  Cláudio  Junqueira.  Nessa  trajetória,  Prof.  Apolo,  vejo  a

necessidade do empoderamento do coletivo para o controle social. No processo de

licenciamento  de  um  empreendimento,  é  muito  doloroso  ver  a  dificuldade  da

população para entendê-lo. Gostaria que esta Casa colocasse na pauta mecanismos

como os do Parlamento Jovem, que foi um projeto tão bonito que internalizou no

Estado a consciência da cidadania. É preciso que a sociedade entenda a importância
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de  uma  audiência  pública  para  a  eficácia  do  processo  de  licenciamento.  Muito

obrigada.

O Sr.  Presidente -  Em função da restrição do tempo, não será possível fazer a

leitura de todas as contribuições recebidas. Faremos o registro de algumas, e as

demais serão publicadas no relatório final do evento. 

Eneida da Costa: tornar obrigatório em toda a rede pública e privada, desde o 1º

ano do ensino fundamental, o ensino de educação ambiental, para formar cidadãos

ambientalmente educados desde cedo. Hoje a educação ambiental é de todos e não

é de ninguém. A ideia de transversalidade, em que todas as disciplinas deveriam

tratar do tema “Meio ambiente”, mostrou-se ineficiente e ineficaz.

Simone Alvarenga: viabilizar os corredores ecológicos fundamentais para a conexão

entre as áreas protegidas, priorizando o Vetor Sul da Região Metropolitana de Belo

Horizonte.  Mais verbas para a regularização fundiária.  Criação de lei  que obrigue

mineradoras a agregar valor aos seus produtos no Brasil.

Priscila  Brás,  assistente  social  da  Providência  Nossa  Senhora  da  Conceição:

buscar  formas  de  incentivo  para  que  as  prefeituras  possam  apoiar  e  contribuir

efetivamente  com  o  trabalho  realizado  pelas  associações  de  catadores  na

implantação  da  coleta  seletiva,  tanto  nas  áreas  residenciais  quanto  nos  grandes

geradores,  possibilitando  a  redução no volume de  resíduos  sólidos  para  o  aterro

sanitário do Município e ainda promovendo a melhoria da qualidade de vida desses

trabalhadores informais, que atualmente contribuem, de maneira significativa, para a

preservação do meio ambiente, porém são vistos à margem da sociedade.

Maura  Neves  Coutinho:  destinação  de  lotes  onerosos,  que  são  usados  para  a

destinação final  incorreta de resíduos sólidos,  que atraem valores novos à saúde

humana e que são mantidos ociosos para fins de especulação imobiliária,  para a

realização de práticas agroecológicas de agricultura urbana - AU. Funções ambientais

da agricultura urbana: manter a permeabilidade do solo urbano, controle da dengue;

manutenção da biodiversidade urbana.

Efetivação  da  política  estadual  de  agricultura  urbana,  articulando-a  às  políticas

voltadas à promoção da agroecologia - nesse sentido, acesso seguro ao solo para

realização das práticas de AU. Quando associadas apenas a políticas sociais, mas
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não a políticas urbanas, as práticas de AU não permanecem.

Cíntia  Camargo:  crescimento  acelerado  da  construção  civil;  grande  impacto

ambiental;  falta  investimento  em  estudos,  em  impactos  desse  crescimento;

necessidade de contrapartida das empresas na implantação de infraestrutura urbana;

maior fiscalização sobre a exploração imobiliária, prevendo impactos e benefícios.

Informamos que a publicação da ata deste fórum democrático será feito no diário

oficial do Estado, o “Minas Gerais”, na edição do dia 5 de março, na seção “Diário do

Legislativo”.

As sugestões recebidas durante as discussões temáticas serão agrupadas em um

documento  com  as  participações  encaminhadas  por  via  de  consulta  pública,  as

colaborações  dos  especialistas  e  dos  parlamentares  da  legislatura  anterior.  Este

documento  será  entregue à  Mesa da Assembleia  Legislativa  ao  final  deste  fórum

democrático, a fim de subsidiar a construção da agenda da Casa para os próximos

anos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/2/2011

Presidência do Deputado Paulo Lamac

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa -  Registro  de presença -  Palavras do  Sr.  Presidente  -  Exibição  de  vídeo -

Palavras do Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos

trabalhos  -  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  do  Sr.  João  Batista  Araújo  e

Oliveira  -  Apresentação de sugestões  -  Palavras  da  Sra.  Suely Duque Rodarte  -

Apresentação de sugestões. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do Fórum Democrático
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para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com o objetivo de receber sugestões de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  a  Exma.  Sra.  Suely  Duque

Rodarte,  Presidente  da  União  dos  Dirigentes  Municipais  de  Educação  de  Minas

Gerais - Undime - e Vice-Presidente da Undime Nacional; e os Exmos. Srs. Carlos

Roberto Jamil Cury, Membro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional

de  Educação  e  Coordenador  do  Mestrado  em  Educação da PUC Minas,  e  João

Batista Araújo e Oliveira, Presidente do Instituto Alfa e Beto.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença das Exmas. Sras. Maria Lisboa de

Oliveira, assessora acadêmica, representando a Secretaria de Estado de Educação,

e Celeste Leite Fróes,  Diretora do Escritório  de Representação da Unimontes em

Belo Horizonte, representando a entidade; e do Exmo. Sr. Osvaldo Manoel Corrêa,

Coordenador do Setor de Extensão da Fumec. 

Com a palavra, o Sr. Presidente, Deputado Paulo Lamac. 

Palavras do Sr. Presidente

Boa-tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui. Certamente teremos

uma tarde muito produtiva. Minha cara Profa. Suely Duque Rodarte, grande amiga e

Presidente  da  União  dos  Dirigentes  Municipais  de  Educação  de  Minas  Gerais  -

Undime  -;  caros  Profs.  Jamil  Cury,  Membro  da  Câmara  de  Educação  Básica  do

Conselho Nacional de Educação e Coordenador do Mestrado em Educação da PUC

Minas,  que  já  nos  orientou  tanto  no  Conselho  Municipal  de  Educação  de  Belo

Horizonte e é um grande professor e amigo da educação do nosso Município e do

nosso Estado, e João Batista Araújo e Oliveira, Presidente do Instituto Alfa e Beto;

senhores e senhoras; é uma grande satisfação tratarmos dessa questão.

No  meu  ponto  de  vista,  a  educação  é  a  prioridade  e  tem  de  ser  vista  como

prioridade objetiva e concreta no dia a dia não só do nosso poder público em todas as

esferas, mas também da nossa sociedade como um todo. Muitos são os exemplos,

na  história  recente da humanidade,  de países que deram grandes saltos  em seu
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desenvolvimento,  reduzindo  substancialmente  as  desigualdades  sociais  e

impulsionando as potencialidades econômicas, a partir de uma clara decisão política:

a de investir, prioritariamente, em educação.

Ninguém disse que isso tem de ser barato nem que acontece de uma hora para a

outra, mas é o único investimento no qual o retorno é certo. Isso já foi demonstrado

em  vários  casos  concretos  de  potências  emergentes  da  nossa  atualidade.  É  o

caminho que, na teoria e nos discursos, se reconhece como o mais apropriado para a

formação das crianças e dos adolescentes de uma sociedade, o fortalecimento da

cidadania, a libertação das relações de dependência, a criação de oportunidades, a

geração de conhecimentos, enfim, para o amadurecimento político e o crescimento

econômico, em bases mais justas e mais igualitárias.

Entretanto os persistentes índices de analfabetismo, repetência e evasão escolar,

deficiências que ainda existem na qualidade do ensino, deficiências na qualificação

profissional - aliás, esse particular abre um atual desafio para o nosso país, porque,

após muitos e muitos anos, crescemos economicamente e estamos esbarrando nas

balizas da nossa formação profissional e o País já começa a encontrar os limites dos

profissionais aqui formados e da ausência de pessoas profissionalmente qualificadas

- e naturalmente a baixa remuneração de grande parte, para não dizer da grande

maioria dos nossos professores, mostram-nos que muito ainda há de ser feito para

que a educação se torne, de fato, a propulsora do desenvolvimento no seu sentido

mais amplo.

Tal realidade me preocupa, particularmente, em razão de minha história há muito

tempo voltada para a educação, e agora como membro desta Assembleia Legislativa,

na  qual  pretendo,  entre  outras  atribuições,  trabalhar  continuamente  pelo

aperfeiçoamento do sistema de ensino de Minas Gerais. Estamos, neste momento,

no  ponto  de  vista  político,  fazendo  a  definição  das  comissões  da  Assembleia

Legislativa, e certamente estaremos na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia

e Informática, considerando que essa é a prioridade da nossa atuação aqui. 

Apesar de estar no início do meu mandato como Deputado, sei dos esforços desta

Casa no que diz respeito a essa área, por meio da frequente realização de debates,

com participação de outros poderes e da sociedade; sei da elaboração e aprovação
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de leis, entre as quais destacam-se duas mais recentes, que se referem à fixação de

subsídios  para  os  profissionais  da  educação  básica  -  em  que  pese  haver

discordâncias  com  relação  ao  conteúdo  -  e  à  instituição  do  Plano  Decenal  de

Educação. 

Cumprimentamos  e  agradecemos  aos  ilustres  expositores  -  pessoas  realmente

qualificadas, que muito contribuem para a educação do nosso Estado -, aos demais

presentes e a todas as pessoas e instituições que contribuíram para a realização

deste  fórum  democrático,  o  primeiro  que  mostra  uma  inversão  importante  no

funcionamento da Casa. Isso porque, antes do efetivo funcionamento da legislatura, a

Assembleia se abre para escutar a população, receber sugestões e, com isso, balizar,

direcionar  a  atuação  dos  Deputados.  Portanto  considero  isso,  realmente,  um

importante avanço. A nossa expectativa é gerarmos proposições que enriqueçam as

atividades legislativas e, consequentemente, que tenham reflexos positivos no pleno

desenvolvimento do nosso Estado. Parabenizo todos pela participação. Tenho certeza

de que teremos uma tarde muito rica. Espero que cada um de nós possa dar sua

contribuição para a educação no nosso Estado e no País, o que, em última análise,

significa contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso País. Boa

atividade a todos, sejam bem-vindos. 

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Passaremos agora à exibição de um vídeo produzido pela TV

Assembleia sobre o tema “Educação”. 

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Carlos Roberto Jamil Cury

Muito  boa  tarde,  prezadas  professoras  e  prezados  professores;  educadoras,

educadores; Deputado Paulo Lamac; minha colega Suely e meu colega João Batista.

Com muito prazer e, ao mesmo tempo, com certo peso, aceitei a incumbência de

estar aqui nesta tarde, participando deste conjunto de seminários promovidos pela

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  para  discutirmos  a  educação  para  o

desenvolvimento de Minas Gerais.

Em boa hora, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais entendeu que um ciclo de

debates era mais  do que oportuno para subsidiar  os  senhores parlamentares “na



458
____________________________________________________________________________

elaboração da agenda institucional da Casa para os próximos anos”. A Assembleia

Legislativa de Minas Gerais põe esta iniciativa como uma “das principais diretrizes”,

na medida em que tal ciclo de debates é uma medida estratégica de longo prazo que

pretende aliar  a representação política “à parceria com os diversos segmentos da

sociedade”.  Dessa  forma,  a  nossa  Assembleia  pretende  inovar  e  ampliar  sua

interlocução com os cidadãos de modo a debater políticas orientadas pelas carências

e potencialidades do Estado. 

Louve-se, pois, tal iniciativa e que ela redunde na diminuição das carências e na

atualização  das  potencialidades  do  nosso  Estado  quanto  a  cada  um  dos  temas

abordados.  Esta  Assembleia  batizou  a  iniciativa  de  fórum.  Um fórum  não é  uma

entidade ou uma organização; é, sobretudo, um espaço institucional, espaço plural de

discussão em torno de uma vontade democrática cuja tradução em políticas possa

garantir um direito próprio da cidadania. O termo “fórum” imediatamente nos remete à

representação de um edifício  próprio do Judiciário  em que os magistrados julgam

determinadas causas. Esse termo também nos remete à ideia de praça pública, de

tribuna, de um lugar aberto, em torno de um edifício, no qual se debate um tema de

interesse amplo e social.

Historicamente  era  o  que  os  gregos  chamavam  de  Ágora,  a  famosa  Ágora

ateniense,  o  lugar  privilegiado aberto aos  cidadãos  em vista  de  uma participação

política  nos  destinos  da  sua  comunidade.  O  Fórum  Romano,  similar  à  “Ágora”,

também era um lugar onde se davam os atos cívicos, as cerimônias religiosas e onde

figurava até mesmo um centro comercial.  De qualquer modo, trata-se de um lugar

aberto por onde circulavam as pessoas e onde elas promoviam debates, não raro

com os políticos da cidade - Senadores, Cônsules. 

Isso não quer dizer que um fórum seja um lugar competente para se decidir sobre

determinadas causas que lá se dão a conhecer; que seja lá mesmo o “locus” de uma

decisão oficial expressa em um juízo definitivo. Contudo, não se pode esquecer que

um fórum, assim constituído, depende muito do próprio Estado para ser efetivado e,

por  isso,  seu  caráter  híbrido  põe  limites  a  uma  atuação  caracterizadamente

autônoma. Ainda que nessa situação, ele será mais um canal de comunicação entre a

sociedade  e  o  Estado,  pelo  qual  os  cidadãos,  titulares  do  direito  à  educação,
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individualmente ou organizados em associações, manifestem em temas problemas

relacionados  à  prestação  desse  dever  público,  inclusive  quanto  a  propostas  de

superação de deficiências e aperfeiçoamento de situações existentes. 

Essa ação conjunta entre o Estado e a sociedade, permeada pela qualidade das

informações que o próprio Estado detém, amplia a noção de público, já que entre as

funções exigidas do Estado está a transparência, ou seja, uma “accountability” pela

qual o poder público preste contas de seus atos e a sociedade civil possa participar

da coisa pública em razão de ser ela a base do Estado e a finalidade dos atos deste.

Um fórum assim entra como mais um espaço de consulta pública pela qual haveria

maior aproximação entre o governo e a sociedade na identificação de problemas e na

proposta  de  soluções.  Por  outro  lado,  ele  teria  a  possibilidade  de  articular

horizontalmente muitos organismos da sociedade civil identificados com o tema que

hoje se propõe: a educação.

Posto esse fundamento do que vem a ser o fórum - e é isso o que embasa, teórica

e politicamente, a proposição deste ciclo de debates -, é nesse eixo que a sociedade

é convocada, como titular que é da soberania popular, a colaborar com o Legislativo

na magna tarefa de propor políticas públicas para superar deficiências e avançar nas

conquistas. É o que este ciclo propõe.

A própria Assembleia Legislativa aprovou, e o Governador do Estado sancionou, a

Lei no 19.481 em 12/1/2011, que institui o Plano Decenal de Educação do  Estado de

Minas Gerais com metas e ações estratégicas cujas normas já estão em vigor. São 12

temas cujas estratégias vão da educação infantil à educação superior e abrangem a

periodicidade  de  concursos  públicos  para  provimento  de  cargos  vagos;  as

modalidades relativas ao direito à diferença, como educação em áreas quilombolas,

indígenas, nos sistemas prisional e socioeducativo e para pessoas com deficiência. A

implantação de ao menos um centro integrado e especializado para as pessoas com

deficiência é outra meta da satisfação do direito à diferença. A ampliação da jornada

integral nas escolas, o aumento da taxa de conclusão do ensino médio articulado com

uma rede pública de educação profissional própria e a melhora do desempenho dos

alunos  são  postos  como  estratégias  que  demandam  padrões  de  atendimento

relacionados  com  a  infraestrutura  física,  material  didático,  mobiliário,  quadras
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esportivas, computadores, alimentação escolar, número de alunos por sala de aula e

planos de segurança contra a violência. Trata-se, portanto, realmente de um plano no

qual  são estabelecidas metas e estratégias  que se devem alcançar  com razoável

grau de definição.

O plano convoca os Municípios do Estado a se animarem no atingimento de metas

comuns ou articuladas com as do Estado.

Desse padrão claro, distinto e até direto não gozam as metas e estratégias relativas

aos aspectos orçamentários e de financiamento. 

O plano, no que se refere à formação e à valorização dos profissionais da educação

básica em nosso Estado, acolhe a Resolução nº 299 da Câmara de Educação Básica

do Conselho Nacional de Educação, que incide, indiretamente, sobre a remuneração

dos docentes, o maior foco de vulnerabilidade da carreira, e com isso se adaptam os

aspectos  da  Lei  nº  15.293,  de  2004,  àquela  resolução  de  caráter  nacional.  No

entanto, é preciso considerar atentamente que o docente continua sendo, na relação

com os alunos, o elemento- chave no processo ensino-aprendizagem. Não haverá

sucesso nem melhoria qualitativa de todas essas metas, se o sistema contar com

pessoas  desmotivadas,  estressadas,  ao  ponto  de  uma  das  metas  se  referir

explicitamente  à  prevenção  de  doenças  profissionais.  Ou  seja,  o  plano  está

reconhecendo, na meta 10.1.7, a existência de doenças profissionais em tal número,

que julgou importante colocar entre as metas e estratégias algo que previna e atenue

o impacto do estresse, que tem sido uma das formas de apresentação das doenças

profissionais dos docentes. Estou falando de um plano elaborado aqui, que contou

com o apoio de vários  fóruns técnicos.  Há pouco tempo nos foi  apresentado um

pequeno filme de vários técnicos legislativos atuando; depois, evidentemente, os Srs.

Deputados  fizeram  a  última  versão  do  projeto,  sancionado  pelo  Governador  do

Estado. Portanto é algo pelo qual os parlamentares, com apoio da sociedade civil,

são responsáveis. 

A lei convoca, pelo seu art. 3º, o Poder Executivo, em articulação com a Assembleia

Legislativa, os Municípios e a sociedade civil, de dois em dois anos, a avaliar esse

plano. Ora, essa avaliação se conjuga com uma feliz passagem do Anexo II do plano

- 2.3 -, quando esse expõe seus princípios e diretrizes: “Mais do que uma declaração
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de boas intenções, o Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais é a

expressão de compromissos democraticamente estabelecidos e capazes de produzir

os resultados que a sociedade mineira deseja”. Mais claro não poderia ser. “O seu

pressuposto é o de que a educação é fator decisivo para o desenvolvimento por estar

fortemente associada ao crescimento da eficiência e da produtividade e constitui o

aparato mais eficaz para promover a democratização das oportunidades e a inclusão

social. O PDEMG concebe a educação escolar como direito do cidadão e patrimônio

da sociedade.” Isso é um trecho que deveria ser grafado em negrito porque, de um

lado, a Assembleia Legislativa está convocando a sociedade civil para participar. Do

outro lado, assume compromissos ao dizer claramente: “Não queremos que seja igual

a outros planos nacionais e estaduais da educação que foram redondos fracassos.

Este não será uma carta de boas intenções. Este será um plano para ser efetivado”.

Desse modo, o PDEMG chama o Executivo e a sociedade civil para, de dois em dois

anos, acompanhá-lo e avaliá-lo.

Quero dizer a vocês que, dos meus estudos de história da educação, que conheço

um pouco, é a primeira vez que vejo uma tal redação, em que o Legislativo, junto com

o  Executivo,  põe  no  papel  que  desta  vez  será  diferente.  Além  disso,  coloca  a

sociedade para acompanhar de dois em dois anos, avaliar e, se for o caso, redefinir

metas. 

Desse modo, o Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais - PDEMG -

está convocando o Executivo, o Legislativo e o conjunto dos educadores a não deixar

que suas metas e estratégias sejam - citando - “letra morta de boas intenções”. Se é

para valer, então cabe estudar as metas e apropriar-se das estratégias uma por uma,

etapa por etapa, modalidade por modalidade, percentual por percentual, de modo a ir

suprindo  lacunas,  superando  obstáculos  e  avançando  nas  conquistas.  E  quem

acompanhará tal itinerário até 2013 e daí, de biênio em biênio, até 2020? Um fórum

não é uma entidade ou uma organização, mas sobretudo um espaço; espaço plural

de debates e de discussão em torno de uma vontade democrática, cuja tradução e

políticas possam garantir esse direito da cidadania. Nada impede que o Estado, por

um ato formal, queira abrir esse espaço como um foro de audiência. Portanto, um

fórum como este, coordenado pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas, com o
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apoio  da  Secretaria  de  Educação,  com  a  presença  do  Conselho  Estadual  de

Educação, da Ouvidoria Educacional, com a participação dos Municípios, que foram

convocados  a  fazer  uma  articulação  com  o  Estado,  e  de  representação  de

educadores e de famílias, se torne o espaço estratégico para que o PDEMG não se

torne “uma declaração de boas intenções”.

Essa ação conjunta entre o Estado e a sociedade, permeada pela qualidade das

informações que o próprio Estado detém, amplia o espaço público, pelo qual o poder

público presta conta dos seus atos e a sociedade civil participa dessa coisa pública,

seja a base do Estado e a finalidade maior das ações.

Ao  lado  disso,  há  que  se  notar  o  incremento  da  consciência  cidadã  sobre  a

importância da educação escolar, a tal ponto que, fazendo jus ao dispositivo que fez

da educação um direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado, tramita no

Congresso Nacional um projeto de lei de caráter nacional, vindo do Executivo, que

altera  uma  lei  de  1987  nos  seguintes  termos:  “Caberá  ação  civil  pública  de

responsabilidade educacional para cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer

sempre  que  ação  ou  omissão  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios  comprometa  ou  ameace  comprometer  a  plena  efetivação  do  direito  à

educação básica pública. A ação civil pública de responsabilidade educacional tem

como  objeto  o  cumprimento  das  obrigações  constitucionais  e  legais  relativas  à

educação básica pública, bem como a execução de convênios, ajustes, termos de

cooperação e  instrumentos  congêneres,  celebrados entre  a  União,  os  Estados,  o

Distrito Federal e os Municípios, observado o disposto no art. 211 da Constituição. O

objeto  da  ação  civil  pública  de  responsabilidade  educacional  destina-se  ao

cumprimento  das  obrigações  mencionadas  acima,  não  abrangendo  o  alcance  de

metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacional”. Daí, a

importância de uma consciência dos governantes para com a educação, em termos

de sua exigibilidade. 

Outros  temas derivados  de dispositivos  nacionais  deverão  ter  forte  impacto  em

nossa  realidade  a  partir  deste  ano,  e  até  mesmo  do  ano  passado.  Senhores

parlamentares, a Emenda à Constituição nº 59/2009, que institui um sistema nacional

de educação e lança, finalmente, à frente o que está na Constituição Federal de 1988
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- o regime de colaboração -, deverá receber da parte dos senhores o mais atento

cuidado e, ao mesmo tempo, a articulação desse plano com as metas e estratégias

do Plano Nacional de Educação. Mas, no fundo, há uma questão substantiva, que é a

questão  federativa,  a  noção  de  nacional  e  de  sistema  federativo  supõe  uma

distribuição balanceada de poder entre uma autoridade para o conjunto dos cidadãos

dentro  do  território  nacional  e  as  autoridades  subnacionais.  Essa  distribuição  do

poder supõe competências e atribuições em esferas gerais, conjugadas e específicas

de  iniciativas.  Nosso  federalismo  assimétrico,  tridimensional  no  enfrentamento  da

democratização da educação, põe a União como poder apenas supletivo e erige a

totalidade dos Municípios como entes federados, não regulamenta o federalismo por

colaboração e assim termina por dispersar ações.

Cabe,  enfim,  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  liderar

elaboração de proposições em relação ao plano que ela vem de aprovar e também

em relação ao Sistema Nacional de Educação, posto na Emenda à Constituição nº

59/2009, que viabilize o regime de colaboração, cooperação e corresponsabilidade

entre  todos  os entes  federativos,  de  modo a  garantir  tanto  o caráter  nacional  da

educação quanto a sua diversidade regional.

Eis, pois, senhores parlamentares, alguns dos dilemas e dos desafios, que, com o

apoio e a discussão aberta por um fórum com a sociedade civil, devem ser vencidos

para que Minas saia à frente e dê sua palavra forte, sua palavra segura, a fim de que

nós, de fato, dentro do Estado e em articulação com os nossos Municípios e com a

União, possamos celebrar um novo pacto federativo que faça da educação verdadeiro

direito da cidadania. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  ao  Prof.  Jamil  Cury  a  exposição,  com  o

brilhantismo habitual. Esclarecemos que, entre as exposições, abriremos espaço para

apresentação de sugestões presenciais,  por  escrito  ou  oralmente,  além de outras

entradas por via de consulta pública, por meio do formulário eletrônico constante no

“link” Participe Agora, e pelo telefone. O fórum está sendo transmitido ao vivo pela TV

Assembleia,  e  os  telespectadores  poderão  participar.  À  medida  que  essas

participações forem encaminhadas, serão debatidas com os presentes.
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A partir deste momento, os participantes poderão encaminhar suas sugestões por

escrito,  em  formulário  próprio  que  está  sendo  distribuído  pela  equipe  de  apoio.

Aqueles  que desejarem fazer  sua intervenção oralmente  deverão especificá-lo  no

formulário. Informamos que os telespectadores poderão participar acessando o “site”

www.almg.gov.br,  abrindo o  “link”  do  Fórum Democrático  e  clicando em “Participe

Agora”. Para enviar sua contribuição por telefone gratuitamente, basta discar 0800-

7092564. 

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Assistiremos ao vídeo com as sugestões da Coordenadora-Geral

do  Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  em  Educação  de  Minas  Gerais,  Beatriz

Cerqueira,  e  da  Diretora-Geral  do  Colégio  Loyola,  Sônia  Maria  Vasconcelos  de

Magalhães, que também irão subsidiar a construção da agenda da Assembleia para

os próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr.  Presidente -  Passaremos à leitura de algumas contribuições recebidas via

consulta  pública,  que  estará  em  funcionamento  no  “site”  da  Assembleia,

www.almg.gov.br, até o dia 28 de fevereiro. Informamos que a íntegra da contribuição

já  se  encontra  no  site.  Sugestão  enviada  por  Tiago  de  Morais  Faria  Novais,  de

Divinópolis:  “consolidação  do  ensino  superior  público  estadual  por  meio  da

estadualização das fundações da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg -,

encerrando  uma  luta  que  se  arrasta  desde  a  Constituição  Estadual  de  1989”.

Sugestão enviada por Guilherme Gonçalves Rodrigues, de Belo Horizonte: “criação

de  uma  legislação  estadual  complementar  à  lei  federal,  tornando  obrigatória  a

presença de professores de Música nas escolas, restringindo-se o desenvolvimento

das  atividades  relativas  aos  cursos  de  Música  ou  à  educação  musical  escolar  a

músicos  habilitados  em licenciatura  plena,  como forma de  garantir  um ensino  de

melhor  qualidade  e  seriedade  nas  atividades  desenvolvidas  nas  instituições

escolares”. Sugestão enviada por Nísio Lourenço Júnior, de Romaria: “criação, pela

Secretaria de Educação de Minas Gerais,  de um prêmio para a Superintendência

Regional de Ensino, para as escolas estaduais e os professores que se destaquem

em projetos inovadores que realmente melhorem os índices da educação em Minas
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Gerais, difundindo essas boas práticas para todo o Estado”.

Abriremos  agora  espaço  para  as  contribuições  dos  participantes.  Solicitamos

àqueles  que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e

sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que

antes entreguem sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá

de  até  3  minutos  para  fazer  a  sua  intervenção.  Inicialmente,  convidamos  o  Sr.

Josadac Marques.

O Sr. Josadac Marques - Meu nome é Josadac. Sou mineiro e estou retornando do

Amazonas. Atuei nos últimos 20 anos como consultor do terceiro setor no Norte e no

Nordeste. Volto a Minas por dois motivos: para concluir o meu mestrado e porque fui

agraciado por uma entidade internacional, que oferecia 50 vagas para a América do

Sul. 

Nos próximos 90 dias, no Brasil e no mundo estarão acontecendo os preparativos

para o Dia Mundial de Serviço da Juventude. Nos Estados Unidos, os feriados nas

escolas são uma convocação de cidadania para que os adolescentes desenvolvam

programas temáticos. Estando em trânsito em Belo Horizonte para estar aqui hoje,

em função deste encontro, desta agenda aberta em educação, reservei o momento

para comunicar a alegria com que recebi o convite da Fundação Disney, pelo serviço

americano da juventude, para coordenar este ano no Brasil os preparativos do Dia

Global  de  Serviço  da  Juventude.  De  Belo  Horizonte  estarei  coordenando  esses

eventos para todo o Brasil. Por que na Assembleia? Porque na nossa cartilha deste

ano estamos incluindo a temática da democracia participativa. Como tarefa sugestiva

a  alunos,  à  juventude,  estamos  colocando um item  em  que  solicitamos  que eles

entrevistem  Deputados  e  Vereadores.  Para  que  as  escolas  participem  desse

processo, também estamos sugerindo oficinas de produção de texto, de fotografia e

solicitando que as escolas entrem em contato primeiramente com a assessoria da

Assembleia, a fim de que os alunos que queiram participar dessa maratona assistam

a uma reunião, conheçam uma temática, para depois registrarem as suas entrevistas

com  os  Deputados.  Esse  programa  será  realizado  em  90  dias,  pois  queremos

entregar  o  relatório  desse  programa  experimental  que  realizaremos  em  Belo

Horizonte.  Na  primeira  semana  de  maio,  Belo  Horizonte  sediará  o  “I  Fórum
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Internacional de Voluntários”. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos. Muito obrigado, Josadac. Gostaria

de convidar o Marlon Tadeu Penido da Cunha para fazer sua exposição.

O Sr. Marlon Tadeu Penido da Cunha - Boa tarde a todos. Represento o Cesec.

Pelo primeiro vídeo vocês puderam observar que 160% do crescimento da educação

é em decorrência do Cesec. Que tipo de educação é esse que o Cesec e a EJA

oferecem  para  as  pessoas  que  saem  do  ensino  médio  para  o  ingresso  na

universidade? A dificuldade é muito grande, pois não há aula, e o quadro negro não é

usado. É uma educação de política pública, sem sustentabilidade. É só isso.

O Sr. Presidente - Obrigado, Marlon. Passo a palavra a Aparecida Maria Martins

Pereira.

A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - Boa tarde a todos, o meu respeito a esta

magna Casa. Minha preocupação é relacionada a concursos públicos, que não estão

ocorrendo. Há professoras, até sociólogas, que estão designadas. Gostaríamos de

saber quando haverá concursos. Há pessoas que passaram em outros concursos, até

mesmo eu, e fomos prejudicados pelo atual Senador Itamar Franco. Desde aquela

época  há  uma  enorme  dificuldade  para  a  realização  de  concurso  na  área  da

educação, pois pessoas que não tinham uma certa cultura, eram semianalfabetas,

nos prejudicaram. Naquela época fomos extremamente prejudicados, até mesmo eu.

Tenho muitas amigas com designação, e outras estão desempregadas, à disposição

do Estado. Então, gostaríamos de saber se essas pessoas conseguirão emprego,

pois já não são mais jovens: são pessoas na faixa etária de mais de 40 anos. Graças

a Deus, consegui fazer na Prefeitura e no Sine o curso de cuidadora de idosos, que

me ajuda  quando  faço  os  meus  trabalhos  de  plantonista  como  cuidadora.  Muito

obrigada, tudo de bom para todos. Fiquem com Deus.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos, Aparecida. Quero reforçar que

todas as exposições estão sendo registradas pela nossa equipe e, posteriormente,

serão tratadas nas comissões e nos espaços adequados da Casa. 

Certamente  todas as preocupações  apresentadas  serão compartilhadas  com os

Deputados  e  será  dado  retorno  às  pessoas  que  estão  falando  aqui  dos

encaminhamentos propostos pela Assembleia. Com a palavra, o Sr. André Denardi,
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de Belo Horizonte.

O Sr. André Denardi - Tudo bem? Cumprimento a Mesa e o Deputado Paulo Lamac.

O  Bairro  Serra  manda  agradecimentos.  A  Assembleia  Legislativa  oferece  o

Parlamento Jovem, projeto em que podemos discutir vários temas entre as escolas.

Em 2007, o tema foi “Educação”. Discutimos, durante seis meses, temas referentes à

educação básica, infantil e superior do Estado - deve haver muitos professores aqui,

espero não falar nenhuma besteira. Um assunto muito frisado nesses debates foi a

escola integral,  lá  pensada para criar  um vínculo com a comunidade. Concluímos

que, se a escola criasse uma diretoria envolvida com a realidade da comunidade, ela

poderia reforçar sua imagem na comunidade. Não adianta apenas a escola possuir

infraestrutura razoável se o aluno não tiver motivação para buscar conhecimento. Se

fosse criada uma escola aberta ao público, com atividades extras, esporte, trabalhos

de  arte,  música  e  outros  atrativos  desde  o  ensino  infantil,  o  aluno  teria  nova

motivação para frequentar as aulas. Sabemos que, muitas vezes, o aluno precisa

dessa motivação, porque vive em condições precárias, difíceis. Ele poderia enxergar

a escola como um local para passar o dia, passar o tempo. Uma escola com essa

proposta de integração,  que discutimos muito no Parlamento Jovem, estaria  mais

preparada para atrair o aluno. Era isso. Espero que todos tenham um bom debate

nesta tarde. Obrigado.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos, André. Farei uma rápida referência a

algumas sugestões recebidas agora pela internet. Uma delas é do Wellington Ricardo

de Oliveira, de Belo Horizonte, que propõe curso supletivo “on-line”  de primeiro e

segundo graus - ensino fundamental e médio - no “site” da Secretaria de Educação.

Está registrada a proposta. Muito obrigado, Wellington. 

O Heberle Babetto, também de Belo Horizonte, enviou-nos a seguinte mensagem:

“solicito o pacto estadual pela educação, com plano de metas para os próximos 30

anos, que permita a Minas formar jovens, adultos e pessoas da terceira idade; que se

cumpra a universalização do ensino com cursos EAD em todos os níveis, acesso a

tecnologias de educação como iPads educativos, bibliotecas digitais, banda larga nos

lares, integrando o sistema de ensino com qualidade; e que exista capacitação para a

cidadania  e  desenvolvimento  pleno,  com  o  PIB  estadual  vinculado  a  metas  de
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qualidade e fomento a redes de ensino. Obrigado, Heberle Babetto”.

Agradecemos todas as participações, que são importantes.  Teremos novamente,

em outros momentos, espaço para abrir o debate no Plenário. Com a palavra, o Sr.

João Batista Araújo e Oliveira, Presidente do Instituto Alfa e Beto, que disporá de até

20 minutos para exposição sobre o tema “Educação”.

Palavras do Sr. João Batista Araújo e Oliveira

Boa tarde a todos. Seguirei a orientação do Presidente e irei  direto ao assunto.

Trago alguns dados para reflexão sobre educação, a partir dos quais, havendo tempo,

trarei algumas ideias para formulação de políticas públicas.

Esse quadro que os senhores veem apresenta a distribuição das matrículas  no

Estado. 

No pé da página, consta que cada grupo de idade, cada corte de idade possui

aproximadamente 300 mil pessoas. O Estado de Minas - não sei se sabem disso -

representa aproximadamente 10% do Brasil. Ele é 10% em tudo, em população, em

demografia, o que nos facilita pensar no Brasil e em Minas. O Brasil possui cerca de 3

milhões  de  crianças  em  cada faixa  etária,  considerando  as  novas,  as  que  estão

acessando  a  escola,  e  Minas  tem  1/3  disso.  Quando  observamos  os  dados  da

primeira  coluna,  que  é  o  atendimento  da  educação  infantil,  chamado  de  creche,

primeira fase, percebemos que em Minas há cerca de 180 mil crianças. O potencial, a

demanda total seria 4 vezes 300, ou seja, 1.200. Então ainda se está arranhando a

superfície dessa questão. No segundo quadro, há a matrícula de pré-escola. Estamos

com 400 mil crianças. Se são dois grupos de 300, há a necessidade de 600 mil, logo,

está-se bastante aquém da média nacional e da demanda. 

No caso do ensino fundamental, primeira fase, séries iniciais, devia ser 5 vezes 3,

logo, 15 grupos etários. Então 1.500.000. Tem-se 1.600.000, um pouco mais de gente

que deveria ter. De 6ª a 9ª, também um pouco mais de gente do que deveria ter.

Então a matrícula excede os 100%.

No ensino médio, sem contar o ensino médio técnico, tem-se, próximo aos cortes,

naquela faixa etária, a demografia antiga. São mais de 300 mil. Há vagas suficientes.

Todavia, conforme aquele vídeo inicial  da Assembleia, há jovens de 15 a 17 anos

ainda fora do sistema, embora o número de vagas seja superior  a essa demanda
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potencial. No total, são 4.500.000 pessoas na escola, o que equivale a 15 cortes, 15

grupos etários, o que é muita coisa. Ainda que pensemos em carência, precisamos

entender que isso representa um esforço, um progresso e um custo absolutamente

monumental. 

Nesse quadro 2, há uma linha vermelha, que mostra aproximadamente os 300 mil

jovens ou crianças de cada faixa etária. Não é exatamente 300 mil, mas cerca disso.

O que está aquém da linha mostra gente que não está na escola naquela série, e o

que está além da linha mostra o efeito da repetência, efeito que não é simétrico, já

que ocorre mais em algumas séries, como no 3º ano, que corresponde, em muitos

lugares, ao fim de um ciclo. Esse, junto ao 6º ano, é fortemente objeto de reprovação

em massa. Há um acúmulo muito grande de pessoas, por uma distorção do sistema,

e o preço disso se reflete no ensino médio. Observem que, no último ano do ensino

fundamental,  no  9º  ano,  há  menos  alunos que no 1º  ano do ensino  médio.  Isso

mostra que, para as duas séries, há mais vagas que gente. As retenções, que são

extremamente fortes, no ensino médio sofrem um dramático afunilamento em poucos

anos, porque o sistema é bastante inadequado ao que se propõe à população. Ele

expulsa as pessoas da escola, expulsa da vida, porque não dá a essas pesssoas

nenhum tipo de terminalidade, nenhum tipo de conclusão.

Este  terceiro  quadro  mostra  o  resultado.  Falamos  de cobertura  e  de  eficiência,

agora falaremos sobre resultado. Alguém disse, quando da apresentação de vídeos,

que Minas Gerais está acima da média. Cinquenta por cento de qualquer coisa está

acima da média sempre, a questão é saber se isso é bom e o que significa.

Essas são notas da Prova Brasil, que é um termômetro nacional da qualidade da

educação. Ela é bastante confiável, bastante estável, embora, nessa última rodada da

Prova Brasil, tenha havido um pouco de desequilíbrio. Veremos se neste ano isso se

confirma. Podemos ficar aqui o dia inteiro olhando para esse quadro. Um primeiro

dado de comparação, que considero importante para essa reflexão e para o pacto

federativo, é que não há diferença significativa entre a rede estadual e a municipal ou,

se quiserem com mais precisão, entre a rede estadual e as redes municipais. Esse é

um  dado  importante  para  reflexão;  se  não  há  diferença,  por  que  havia  duas,

sobretudo quando a legislação diz que o ensino fundamental é municipal? Temos aqui
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a representante da Secretária de Educação, Dra. Maria Lisboa. Eventualmente no

debate poderemos discutir  essa questão,  que é um problema sério.  Minas e São

Paulo são os Estados do Brasil que ainda têm as maiores redes estaduais. Sob o

ponto  de  vista  de  eficiência  e  qualidade,  não  há  uma  justificativa  para  isso  em

nenhum nível de ensino.

Outra questão importante a observar é a diferença entre níveis, ou seja, o ganho

que  se  tem,  por  exemplo,  da  4ª  para  a  8ª  série,  hoje  5º  para  o  9º  ano,  é

aproximadamente 50 pontos nas redes públicas e 60 pontos na rede particular. Do 8º

para o 3º ano do ensino médio é quase nada, pouco, menos de 20 pontos. Isso,

apesar de uma redução brutal na seleção enorme dos alunos que chegam lá. O que

parece que sugere  esse dado,  que não é só de Minas, é que o sistema não se

aguenta à medida que as pessoas vão para frente; ele começa a bater pino quanto

mais há de exigência acadêmica para frente. Se considerarmos - e todo mundo aqui

conhece - a gama da distribuição das escolas particulares no caso de Minas, parece-

me perfeitamente plausível que, em algum momento, as redes públicas atinjam pelo

menos o nível que elas alcançam - queira Deus que estejamos vivos para ver. Ainda é

um nível medíocre em termos internacionais, mas é plenamente atingível, dadas as

condições externas à escola e a competência existente neste Estado.

Sem deixar de dizer que é acima da média, esse quadro mostra o estado bastante

dramático da qualidade da educação, que é parecido com o do Brasil - um pouco

melhor que a média nacional. No caso do ensino médio e do Enem, estamos falando

de notas em torno de 4 ou 5 - os 400 e 500 correspondem às notas 4 ou 5 -, algo

bastante medíocre.

Este quadro e o seguinte, de matemática, tratam do mais importante, uma reflexão

sobre  o  problema da  educação no  Brasil,  em Minas  Gerais,  no  Município  ou  na

escola. Qual é a função do poder público quando diz à população: eu, poder público,

organizarei e oferecerei o sistema de ensino e lhe direi onde matricular  seu filho.

Teoricamente ou praticamente, se vivemos num país desenvolvido educacionalmente,

isso significa que a disparidade entre escolas é muito pequena. Isso acontece no

mundo desenvolvido, com exceção dos Estados Unidos, onde a disparidade é muito

grande. Mas em qualquer país da OCDE, da Europa ou da Ásia moderna, a diferença
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de resultados entre escolas é muito pequena.  Ou seja,  o sistema público que se

arvora em executor tem a competência de oferecer uma educação padronizada, com

resultados bastante padronizados. Dentro de qualquer escola, em qualquer lugar, a

dispersão  é  muito  grande,  há  aluno  mais  inteligente,  menos  inteligente,  mais

esforçado e menos esforçado, mas entre escolas mantém-se o padrão.

Esse  é  um  drama da  educação.  Não  é  privilégio  de  Minas  Gerais,  mas  é  um

problema com o qual o Brasil não aprendeu a lidar. O Brasil consegue fazer, como

podem ver na ponta da distribuição, algumas escolas boas. Há embaixo, no quadro,

algumas escolas de 4º ano que conseguem mais de 230 pontos. Para terem uma

ideia, para o Brasil ter um nível semelhante ao dos países europeus, 70% dos alunos

teriam que estar acima de 230. Em Minas Gerais, há seis escolas acima de 230, e

podem ver que são necessários cinco anos escolares para aumentar 50 pontos. Esse

descompasso é muito grande. O mais importante desse quadro é a dispersão. Você,

cidadão, matricula seu filho na escola, que pode ter o resultado médio de 150 a 240,

dependendo de onde mora, dependendo de um acaso. Ou seja, o poder público no

Brasil e em Minas Gerais não tem conseguido oferecer um padrão de ensino. Esse é

o grande desafio. É fácil? Não. Se fosse fácil, isso já teria sido resolvido. As pessoas

que cuidam disso há muito tempo têm procurado resolver a questão, mas certamente

os instrumentos de ação não são adequados. Se fossem, o resultado não seria tão

patético quanto esse. 

Mais grave é se vocês compararem a quantidade de escolas que no 4° ano têm

nota igual ao do 8º ano. Pode-se estar numa cidade ou numa rede de ensino em que

o desempenho médio de uma escola de 8ª série é igual ao desempenho de um outro

sistema ou da outra rede ou na outra cidade de 4º ano. Isso mostra a descalibração, a

incapacidade,  não  estou  falando  de  incompetência,  dos  sistemas  públicos  de

educação, municipais ou estaduais, de estabelecerem um padrão de qualidade.

É muito curiosa essa questão no Brasil. Sempre que se faz uma inovação no Brasil,

fala-se em criar uma escola padrão, a primeira delas é o Colégio Pedro II, no Rio de

Janeiro.  Não  há  Pedro  III,  nem  Pedro  IV  nem  Pedro  V.  Quer  dizer,  tudo  que

chamamos de padrão é o que não dá para replicar. Tudo de que precisamos é criar

um padrão replicável, um padrão de escola a que todo cidadão, com “C” maiúsculo,



472
____________________________________________________________________________

tenha  acesso.  Se  ele  se  dedicar  e  se  esforçar,  terá  sucesso.  Isso  vale  para  as

disciplinas de Português e de Matemática. Essa é a dispersão que mostra o desafio

dos  sistemas  públicos  de  ensino  de  oferecerem  um  padrão  de  qualidade  que

assegure  à  população  o  efetivo  exercício  do  seu  direito  a  uma  educação  de

qualidade.

Na última Prova Brasil, tive a curiosidade de fazer uma pergunta. Hoje, na internet,

temos acesso a todos esses dados. Peguemos as redes de ensino de todo o Brasil.

Vamos  analisar  as  redes  municipais  que  tenham  pelo  menos  50% da  população

escolar na sua rede, pois algumas são muito pequenas com uma ou duas escolas.

Vamos  ver  quantas  dessas  escolas  têm  nota  acima  de  200  pontos  em  Língua

Portuguesa  no  4º  ano.  No  Brasil,  encontrei  12;  em  Minas,  4.  Quantas  dessas

conseguem  ter  esse  mesmo  resultado  proporcional  na  8ª  série?  Nenhuma.

Conseguimos, então, quatro Municípios que aprenderam a administrar parcialmente

uma rede de escolas primárias. Esse é um desafio muito grande em 2011.

Esses  são  dados  importantes  para  uma reflexão  sobre  educação.  Como disse

antes, não é culpa de ninguém, é a nossa história, a nossa forma de promover um

Brasil desigual. E a educação, a expulsão de pessoas da escola, é um instrumento de

promoção de desigualdade. Não é fácil mudar. Não depende apenas de um plano, de

uma lei,  de  uma vontade,  de  uma ideia  aqui,  hoje.  Não  serei  eu  o  portador  da

verdade.  Gostaria  de  sugerir  alguns  temas  para  reflexão  e  para  pensar  em

prioridades  em  educação  num  Estado  como  Minas  Gerais.  O  primeiro  deles,

retomando a linha do meu predecessor, que falou de federalismo, é a questão da

municipalização. Por todas as razões do mundo, Minas Gerais deve enfrentar, com

rapidez e com rigor, a municipalização do ensino. Não há nenhuma razão para ter

duas redes. Isso resulta numa ineficiência brutal. É um sistema inadministrável. Todos

sabem disso. A maioria das pessoas não tem cabelos brancos por causa disso, mas

todos que estamos nessa área há muitos  anos sabemos dessa verdade.  O atual

sistema não traz nenhum benefício à população.  A lei  brasileira diz que o ensino

fundamental é municipal,  tem problemas de responsabilização e por aí vai.  Agora,

isso deve ter como contrapartida que o Estado não deve cuidar de gerir escola, mas

sim de educação. É muito curiosa uma realidade. Quando um Prefeito é candidato, e
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aqui temos parlamentares que já foram Prefeitos, diz que cuidará de muitas coisas,

entre elas a educação. Quando toma posse, se vem um doente à Prefeitura, ele o

pega, põe no hospital ou na ambulância e o manda para a cidade. Se vem um aluno,

ele pergunta se ele é da rede estadual ou municipal. Ele vira Prefeito de rede e não

do Município. No Estado é a mesma coisa. Dizem que o problema deles é a rede

estadual. Não podemos pensar assim. O pacto federativo não prevê essa realidade.

Quer dizer, há muitas responsabilidades que seriam próprias, do ponto de vista de

regulação e de controle de qualidade, do governo estadual, de credenciamento, de

certificação,  de  estímulo,  etc.,  que  não  implicam  necessariamente  uma operação

ineficiente de uma rede monstruosa e desajeitada. Repito, não é culpa das pessoas,

mas sim de um processo histórico que precisa ser pensado.

Deve-se,  de  um  lado,  municipalizar,  mas,  de  outro,  repensar  papéis  do  ente

federativo Estado na regulação, no controle de qualidade e nos incentivos à melhoria

de  qualidade.  Não  é  sair  da  questão,  mas  entrar  nela  de  maneira  diferenciada.

Obviamente, nessa linha de políticas públicas, a questão mais importante é criar um

mecanismo  de  carreira,  porventura  estadual  ou  com  regras  estaduais,  que

assegurem, que atraiam para o magistério as pessoas mais brilhantes da sociedade.

Só assim teremos um ensino de qualidade. Esse é, então, um primeiro ponto, que é a

base de tudo, sem o qual jamais teremos um ensino de qualidade.

O segundo ponto é o ensino médio. O Brasil insiste num modelo único de ensino

médio acadêmico que não serve para nada, expulsa todo mundo da escola e não tem

nada a ver com as pessoas e com a demanda do mercado de trabalho. Em Minas

Gerais apenas 12% ou 13% das pessoas frequentam cursos técnicos. O mercado de

trabalho muitas vezes explode, mas não há pessoas para trabalharem, pois não são

formadas, além de um enorme preconceito contra o trabalho. Ou seja, nosso sistema

técnico é subdesenvolvido, porque temos preconceito contra o trabalho. Perdoem-me.

Acho que o equívoco desse conceito de educação geral é perverso para o Brasil.

Existe educação profissional, educação geral, não há nenhuma vergonha em estudar

história  da  tecnologia,  pois  essa história  é  tão válida  como estudar  a  história  de

Napoleão. Nosso preconceito contra o trabalho e o ensino técnico têm prejudicado a

juventude e tem distorcido fundamentalmente o ensino médio.
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É preciso repensar e pluralizar o ensino médio, acabar com a ideia desse mundo de

cursos e matérias obrigatórias, etc. e tal, que poluem a cabeça de todo mundo e não

dá tempo para pensar e estudar, nem mesmo há tempo para a juventude curtir sua

própria  juventude.  Creio que diversificar  o ensino médio  é  uma prioridade para o

Brasil e claramente para Minas Gerais.

O terceiro ponto - para ficar apenas em três, e é a questão mais importante - é a

primeira  infância.  Mais  e  mais  economistas  e  cientistas  concordam  que  é  de

pequenino que se torce o pepino. Se o capital humano é importante - o Dr. James Jim

Heckman ganhou o Prêmio Nobel  de Economia com a tese sobre como o capital

humano é acumulativo -  ,  quanto mais cedo se investir,  mais rendimento se terá.

Assim ele ganhou o Prêmio Nobel. Ou seja, quanto mais cedo conseguir-se investir

no capital humano, mais juros e rendimentos ele dará. A política da primeira infância,

que não se esgota em creches - e certamente não apenas em creches -, é o único

instrumento  que  qualquer  país  tem  para  assegurar  o  pleno  desenvolvimento  do

potencial  das  pessoas.  É  algo  complexo,  que  envolve  diferentes  setores  da

sociedade,  a começar  da área da saúde,  dos cuidados de pré-natal,  remoção de

fatores tóxicos que afetam o desenvolvimento da criança, cuidados perinatais e pós-

natais da mãe e da criança, além de uma série de políticas públicas de trabalho, de

reinserção profissional da mãe, de preparação dos pais, de atendimento das crianças,

seja na casa, seja em creche, seja em outros centros de alta qualidade. Em longo

prazo,  isso  pode  ser  o  verdadeiro  instrumento  de  promoção  da  equidade.  Hoje

perdemos  tempo  e  recursos  enormes  querendo  fazer  equidade  na  porta  da

universidade, quando sabemos que ela se faz no berço. Ou mexemos aqui, ou depois

isso será um paliativo com pouca repercussão. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Sr. João Batista, agradecemos pela grande contribuição e pelos

temas importantes que nos trouxe.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Neste momento, assistiremos ao vídeo com as sugestões da Sra.

Elvira  Mirian  Veloso  de  Mello  Cosendey,  Coordenadora  do  Fórum  Estadual  de

Combate  ao  Trabalho  Infantil  e  Proteção  ao  Adolescente  Trabalhador;  do  Sr.



475
____________________________________________________________________________

Fernando Rolla,  Prefeito  do Município de São Domingos do Prata;  e  do Sr.  João

Antônio Ribeiro, Prefeito do Município de São João do Pacuí, que também contribem

na construção da agenda da nossa Assembleia. 

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Faremos  a  leitura  agora  de  mais  algumas  contribuições

recebidas por  meio  de  consulta pública.  Sugestão encaminhada pela  Sra.  Valéria

Tavares Junqueira, de Belo Horizonte: “maior investimento nas escolas estaduais de

tempo integral,  favorecendo o  bem-estar  e  a  educação de nossas crianças e,  ao

mesmo tempo, beneficiando as mães que precisam trabalhar”.

Sugestão encaminhada por Kátia Ferraz Ferreira, de Belo Horizonte: “inclusão, na

grade curricular da rede de ensino regular, nos cursos de formação e capacitação de

profissionais  da  segurança  pública  e  na  educação  não  formal  promovida  em

comunidades de bairro bem-estruturadas, em todos os níveis, de disciplina que vise à

contextualização social da violência. Tal disciplina seria concebida nos moldes de um

novo  paradigma  de  cultura  de  paz,  à  luz  dos  direitos  humanos,  sob  orientação

pedagógica  da  Secretaria  de  Educação,  em  diálogo  permanente  com  uma

coordenadoria estadual de acolhimento integral à família e a pessoas em situação de

vulnerabilidade e violência”.

Sugestão  encaminhada  por  Brenda  de  Castro  Cabral  Gonçalves,  de  Viçosa:

“melhoria  das  escolas  estaduais  e  aumento  da  carga  horária  das  disciplinas

ministradas durante as aulas com professores mais preparados para levar o aluno a

aprender, de fato, os conteúdos”.

Abriremos espaço para mais algumas contribuições de participantes presentes. Há

aqui  algumas  inscrições,  aliás  todas  foram  feitas  com  pedido  de  utilização  do

microfone. A primeira é da Sra. Santuza Abras, Vice-Reitora da Uemg, e foi feita em

conjunto com a Sra. Renata Vasconcelos. Não sei se dividirão a intervenção ou se

são duas intervenções distintas. De qualquer forma, a palavra está franqueada.

A Vice-Reitora Santuza Abras - A formulação feita se refere à elaboração de uma

legislação específica  para  as  universidades públicas  estaduais.  Digo  isso  porque,

folheando este material de apoio, percebemos que a Constituição Federal e a Lei de

Diretrizes e Bases - LDB - dão as atribuições para cada ente federativo. No caso da
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União,  esta  financiará  as  instituições  de  ensino  público  federais;  no  do  Estado,

ninguém fala em financiamento. Então a minha indagação é sobre quem financia o

ensino  público  do  Estado,  pois  está  escrito:  autorizar,  reconhecer,  credenciar,

supervisionar  e  avaliar  os  cursos  das  instituições  de  educação  superior  e  os

estabelecimentos do seu sistema de ensino. Na rede municipal não se fala nada.

Estamos na Uemg, dentro do nosso planejamento estratégico para a gestão 2010-

2014, propondo... Aliás, num depoimento que dei à Assembleia, falei que é urgente

essa legislação. Como disse o Prof.  Cury,  fica tudo tão difuso que ninguém sabe

quem  é  responsável  pelo  quê.  Nesse  sentido,  assim  como  outras  universidades

estaduais, não temos uma porcentagem do ICMS para que fosse aplicado nisso.

Esse é outro apelo que faço em nome das instituições públicas estaduais, sejam

elas universidades ou não, porque há outras instituições, como a Fundação Helena

Antipoff. Então, o meu pedido é que a Assembleia olhe com carinho essa questão,

que está também prevista no Plano Decenal de Educação. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Profa. Santuza. Certamente a questão tem a simpatia

e terá o acolhimento dos Deputados desta Casa, aqui presentes em grande número.

Com a palavra, a Sra. Emilce Maria Soares.

A Sra. Emilce Maria Soares - Não vou falar de frente para a Mesa, mas, sim, de

frente para o público, porque falarei a esse público que tem de pensar no processo de

democratização  do  direito  à  educação  e  na  história  da  educação.  Para  mim  há

algumas  questões  que  merecem  ser  retomadas  por  nós  ao  discutirmos  sobre  a

educação: acabar com o democratismo que temos atualmente na educação de dizer

que há uma participação política profunda, porque não há. Existe um público que,

desde o final da década de 80 à década de 90, entrou para educação, que eram

exatamente  os  pobres  e  miseráveis.  Eles  têm  representações,  suas  associações

comunitárias, uma visão de educação, e pouco deste público está aqui e pouco é

ouvido sobre as questões do direito à educação. E há muita coisa produzida, muita

gente interessante integrada na área do movimento comunitário popular.  Há muita

gente  que  absorve  a  ideia  da  elite  deste  país,  mas  há  muitas  experiências

interessantes nos trabalhos das escolas integradas e mesmo na base da educação

extraescolar.
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A  segunda  coisa  é  sobre  política  educacional,  sobre  servidores  públicos  da

educação. Vou falar uma coisa muito séria de professor. Quero falar de professor: que

ele, na verdade, é o centro da relação principal da educação, que é a relação ensino-

aprendizagem. A relação professor-aluno é uma relação de dois entes. Professor e

aluno... (- É interrompida.)

Mas ainda não se passaram 3 minutos.

O Sr. Presidente - Passaram-se 2 minutos. A senhora tem 1 minuto para concluir.

A Sra. Emilce Maria Soares - Não, eu não vou concluir, não, porque me inscrevi

duas vezes e agora que fui chamada...

A autoridade do professor - autoridade política, autoridade técnica - é uma questão

que  precisa  ser  debatida,  e  não  somente  carreira,  salário.  A  grande  questão

apresentada hoje para nós, professores, é a da autoridade política e técnica, que

temos de retomar. Nós somos os responsáveis pela luta junto ao povo brasileiro,

nesses últimos anos, da garantia do direito à educação junto à sociedade. Então, os

professores devem parar de discutir somente sobre carreira, salário. Vamos discutir a

nossa autoridade política e técnica.

A outra questão é sobre a discussão de metas. Na verdade, houve meta, sim: botar

o povo todo com direito à educação. Conseguimos isso no início da década de 90. A

outra meta é garantir direito ao conhecimento, que estamos superando. Ou seja, da

forma que se pode, estamos conseguindo superar essa questão. Num país de quase

200 milhões, onde existem realidades de A a Z, é evidente que a direção política tem

de ser uma e as ações têm de ser diferenciadas. E aí eu acredito que a discussão

tem  de  ser  em  outro  nível,  não  uma  discussão  em  que  somente  há  metas  e

resultados  -  número  que  rende  em  português  e  matemática  -,  mas,  sim,  as

diferenças; não se trata de uma discussão sobre quanto estou rendendo em números.

Tenho  de  render  em  número,  sim,  mas  em  qualidade  também,  respeitando  as

diferenças. Equidade é diferente de igualdade; unicidade curricular é diferente de um

currículo único. Essas são discussões de política educacional, e não, de politicagem

educacional,  como tem ocorrido  nos  últimos anos  no Brasil.  Vamos fazer  política

educacional, e não, politicagem educacional, demagogia. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Emilce. Com a palavra, Kátia Ferraz. 
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A Sra. Kátia Ferraz - Meu nome é Kátia Ferraz.  Apresentei sete contribuições à

consulta pública na área de educação. Quero comentar uma questão. Houve algumas

concordâncias  e  votações  em  relação  a  direcionar  um  orçamento  específico  à

Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência para a contratação

de  intérprete  de  libras  e  a  aquisição  de  literatura  em  braile  para  pessoas  com

deficiência. 

Quero esclarecer que 70% das pessoas com deficiência no Brasil têm até três anos

de estudo, apenas, e 30% dos analfabetos são pessoas com deficiência. Então, na

verdade, a questão da escola inclusiva não está acontecendo. Sempre se coloca a

pessoa com deficiência em segundo plano: ela pode se virar para subir escada; pode

se  virar  para  ir  ao  toalete;  para  ter  ou  não  privacidade.  Todos  esses  pontos,

infelizmente, são de violação de direito pessoal, e às vezes ela não consegue entrar

no ambiente escolar. 

Pedimos  uma  dotação  para  a  Coordenadoria  adquirir  toda  essa  infraestrutura.

Estamos precisando de infraestrutura, de acessibilidade nas escolas, mas, primeiro,

precisamos da mudança de mentalidade dos professores e do grupo escolar. Muitas

vezes o pessoal imagina que a deficiência é apenas cognitiva, que a pessoa não tem

como  contribuir  para  o  desenvolvimento  escolar.  Ela  não  tem  futuro  como  uma

pessoa empregável no mercado de trabalho. Hoje há a lei de cotas, e as empresas

exigem  a  qualificação  dessas  pessoas.  Como  elas  vão  enfrentar  o  mercado  de

trabalho se são negadas nas escolas? Recebi a denúncia de uma criança de 11 anos,

que  não  possuía  problema  cognitivo  algum  e  cuja  matrícula  foi  negada  em  10

escolas. Imaginem, 10 escolas negaram à mãe, na porta da instituição de ensino, a

matrícula dessa criança. Não podemos concordar com esse tipo de ação.

Deputado, apresentei uma proposta de ação legislativa em 2007, em que se solicita

a estruturação da acessibilidade em todas as escolas. Essa ação foi aprovada pela

Comissão  de  Participação  Popular  e  arquivada.  Refiro-me  à  Proposta  de  Ação

Legislativa  nº  462/2007.  Gostaria  que  os  parlamentares  pudessem  acompanhá-la

para que tais medidas se tornem possíveis. Obrigada. 

O  Sr.  Presidente  -  Nós  é  que  agradecemos  a  participação.  Certamente,

resgataremos  a  Proposta  de  Ação Legislativa  nº  462/2007.  Com a palavra,  o  Sr.
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Flávio Nascimento (“Panetone”).

O Sr. Flávio Nascimento - Boa tarde, componentes da Mesa e participantes deste

fórum.  Acredito  que  essa  iniciativa  atinge  a  democracia  e  realiza  o  debate

educacional, que temos de tratar como estratégia para o desenvolvimento do Estado

e do País. 

Primeiramente,  quero  comentar  um  pouco  da  fala  do  Prof.  Jamil.  Tive  a

oportunidade de participar  da  comissão organizadora da Conferência  Estadual  de

Educação e do Plano Decenal,  e vimos que a referida Conferência foi estratégica

para  um  debate  único  da  educação,  de  um  sistema mais  articulado.  E  o  Plano

Nacional de Educação entra diretamente para solucionar o problema da educação

básica existente no País, hoje. 

A par dessa prioridade, o Plano lembra que não deixará de lado as outras fases da

educação, como o ensino superior e a pós-graduação. Mas, pensando na lógica de o

Plano priorizar o ensino básico,  há algo que me preocupa,  Prof.  Jamil:  queremos

resolver o problema da identidade do ensino médio e colocar mais estudantes nas

universidades brasileiras, mas hoje o que vemos em nosso país é a contramão desse

debate. Apesar de mais de 70% das instituições do País serem privadas, o Plano

Nacional de Educação nem sequer promoveu o debate sobre a regulamentação da

instituição privada, algo tão necessário no nosso Estado e no País. O exemplo que

tomo é  o reajuste  a  que se  procedeu nos últimos  cinco anos:  reajustaram-se os

salários dos professores em 24%, e as mensalidades, em mais de 40%.

No âmbito estadual, é necessário fazermos um debate melhor sobre a inovação do

ensino médio, tornando-o mais atrativo e interessado em debater a construção de um

cidadão, em vez de pensar somente em números, como vimos na apresentação do

Prof.  João  Batista.  Penso  que  precisamos  também  resgatar  outro  debate  neste

Estado: entre os maiores protagonistas do desenvolvimento nacional, Minas Gerais é

o único Estado que não tem uma rede estadual de escolas técnicas. Em São Paulo,

há a Fatec; no Rio de Janeiro, a Faetec. Mas, em Minas, nossa opção é pagar mais

para o Sistema S, que já é retirado da folha salarial dos trabalhadores e pelo qual se

investe em bolsas e programas. Temos de sair do abismo dessa lógica na educação e

fortalecer  o  ensino  técnico,  que  está  diretamente  ligado  ao  desenvolvimento  do
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Estado e da Nação.

Por  fim,  já  que estamos em um fórum democrático para o  desenvolvimento de

Minas Gerais, precisamos tratar da gratuidade da Uemg, pois é preciso haver uma

rede estadual de universidades públicas que atenda à necessidade do jovem mineiro.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Flávio. Com a palavra, o Sr. Samuel Gazolla Lima.

O Sr. Samuel Gazolla Lima - Meu nome é Samuel Gazolla Lima e sou Secretário de

Educação  do  Município  de  Ubá,  na  Zona  da  Mata.  Em  primeiro  lugar,  quero

parabenizar o João Batista por suas palavras. Não conversamos, mas acho que, em

pouco  tempo,  você  desenhou  a  real  situação  da  educação  no  País  e  em Minas

Gerais, além de pontuar a necessidade de alguns investimentos que, querendo ou

não, temos feito em Ubá. Um dos Prefeitos que falou aqui, de cujo nome não me

recordo, abordou o tema do transporte escolar. Como gestores públicos da área da

educação, temos sofrido muito com essa situação. A própria LDB - ou seja, é até

mesmo uma questão legal - preceitua que o transporte escolar dos alunos da rede

estadual deve ser de responsabilidade do Estado. Mas, como nossa Federação não

funciona,  essa  pressão  acaba  sendo  feita  sobre  as  secretarias  municipais  de

educação,  e  acabamos  com  um  orçamento  que  não  é  barato.  Sabemos  que  o

transporte escolar é um direito do aluno, algo que o leva a participar mais e a ter uma

efetiva continuação na rede escolar, mas, por outro lado, os Municípios se penalizam.

Não falo aqui como representante da Undime, mas tenho certeza de que esse tema é

muito importante e tem-se transformado no calcanhar de aquiles dos Municípios. Os

custos  do  transporte  escolar  são  sempre  constantes  e  elevados  e  se  devem

parcialmente ao fato de os Municípios terem de arcar com os valores relativos aos

alunos da rede estadual de ensino. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Samuel,  nós  é  que  agradecemos  a  sua  contribuição.  Para

encerrar este bloco, gostaria de convidar a Sra. Neuma Soares Rodrigues.

A Sra. Neuma Soares Rodrigues - Boa tarde a todos. Meu nome é Neuma e faço

parte da comissão de pais e mães de Belo Horizonte e do Comitê de Mobilização

Social de Belo Horizonte.

Quando solicitei a minha participação, pretendia tratar do ensino médio, mas, até
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aquele momento, nada tinha sido falado ainda a respeito. Como o próprio Deputado

sabe, sou representante das mães e, há um bom tempo, estou nessa luta do ensino

médio, com o qual, na verdade, estamos muito preocupadas.

Depois que o Prof. João Batista apresentou as estatísticas, fiz algumas reflexões a

respeito. Os dados do ensino médio mostram a relação dos meninos do 2º e do 3º

anos  que  não  terminam  o  ensino  médio.  Mas,  se  o  Estado  tem  de  ter  a

responsabilidade sobre o ensino médio, totalmente, por que esta Casa não trabalha

em cima desse segmento escolar com qualidade e respeitando esses alunos e seus

familiares? Precisamos ser respeitados, e esses meninos precisam do ensino médio.

Todas as pesquisas mostram que o ensino médio é um dos problemas que impede

que esses alunos cheguem às universidades. Então, está esperando mais o quê? As

pesquisas já mostraram; pais e mães estão brigando. Quando fomos para a Conae,

fizemos as solicitações; então, o que mais precisamos fazer?

Como mãe e representante de mães e pais que têm filhos no ensino médio, estou

aqui pedindo para que tenham um olhar especial para o ensino médio, porque, para

que os nossos filhos possam chegar a uma universidade, eles precisam de um ensino

médio com qualidade. O nosso desejo é que nossos filhos trabalhem bastante no

ensino médio; que ensinem a eles como fazer um Enem bacana; e que tenham uma

estrutura de ensino médio que valha a pena. Na verdade, não tenho uma pergunta a

fazer, apenas gostaria de dizer pelo que mais brigo e o que mais quero. Acredito que

esta Casa tenha de trabalhar em prol do ensino médio.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Neuma. Como já temos mais de 30 solicitações

de  intervenção  oral,  gostaria  de  combinar  o  seguinte:  agora  são  16h3min,  e

manteremos os pedidos de  inscrição abertos  até às 16h15min.  A partir  de então,

continuaremos recebendo sugestões por escrito, as quais serão consideradas para o

momento  da  apuração  dos  trabalhos.  No  entanto,  ressalto  que  às  16h15min

estaremos encerrando o recebimento de solicitações para intervenção oral, sob pena

de inviabilizarmos a realização dos nossos trabalhos.

Palavras da Sra. Suely Duque Rodarte

Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a Mesa. Deputado Paulo, este negócio,

agora,  de  Presidenta  e  Presidente  confunde  um  pouco.  Desculpem-me,  mas
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aproveito este momento para fazer um esclarecimento, que, aliás, já fiz por meio de

um “e-mail”. Estou hoje como Diretora Executiva da Undime e também como membro

da Câmara de Educação Básica do Conselho Estadual de Educação e Coordenadora

do Comitê de Educação Infantil da Conspiração Mineira pela Educação, onde tenho

uma amiga particular e companheira que está ali, a Sueli Baliza.

Cumprimento todos e digo que não é fácil falar depois das feras que aqui estiveram;

não é brincadeira. Farei como os jovens: reverenciarei. Só uma coisa já dá um alento

grande  de  que  a  fala  pode  encurtar:  o  Prof.  Jamil  fez  um  passeio  pela  história,

quando  falou  do  fórum,  e  trouxe  para  nós  este  momento  em  que  estamos  e  a

responsabilidade que é ser participante de um fórum.

Depois  veio a fala do Prof.  João Batista.  Parabenizei-o,  dizendo-lhe o seguinte:

“Não falarei de educação em nível de ensino médio. O senhor já fez meu desabafo”.

O que mais precisamos, senhora mãe, que tão bem falou, é deixar os alunos com um

rumo ao sair do ensino médio, e não, de mãos vazias. Até então, não temos dado

esse rumo de que precisam. A maioria das nossas escolas não tem condições de

preparar  os  alunos  para  ingressarem  em  uma  universidade  e  não  dá  a  eles

competência para o trabalho. Então, isso merece revisão imediata. Gostaria também

de ressaltar o que o Prof. João Batista falou a respeito da primeira infância. Esse será

praticamente o tema em que demorarei mais uns segundos, porque não há como

construir educação sem construir a base. Então, para nós, isso é muito importante.

Parabenizo  a  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  por  este  fórum.  Já

sabemos tão bem o que é um fórum e por que estamos aqui, sabemos da nossa

responsabilidade neste evento. Parabenizo, principalmente, porque a Assembleia de

Minas já deu um grande passo, ao organizar aqui, pela primeira vez, o fórum técnico

para discutir o Plano Decenal de Educação, do qual participamos. Cabe a esta Casa

essa responsabilidade, porque os Deputados são os representantes da sociedade

civil. Portanto, eles estão aqui para nos representar quando não temos como falar e

nem sabemos aonde nos dirigir. Com essa garantia, o futuro pode ser melhorado por

uma intervenção no presente. E aí, Deputado Paulo, V.Exas. já começam este ano

legislativo tão bem; já interferindo para que tenhamos uma política de Estado, não só

ao  longo  dos  quatro  anos.  Devemos  esquecer  essa  ligação  da  política  com  a
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educação,  pois  devemos  ter  uma  política  de  Estado.  Passam-se  quatro  anos;

passam-se oito anos, mas essa política de educação de Estado deve permanecer e

não ser uma política muito boa em um governo e mais ou menos em outro. Devemos

sair dessa incógnita.

Algo igualmente importante para mim é poder apresentar proposições. Falo isso

como  participante  que  fui  do  fórum  técnico  realizado  por  esta  Casa.  Quando

realizamos  este  fórum,  buscamos  democratização  -  isso  mesmo  -,  participação

efetiva  e  responsável,  solicitações  que  devam  ser  cumpridas.  Estamos  também

trabalhando no avanço institucional desta Casa e da nossa possibilidade de sermos

participantes e garantir, por meio dessa participação, o tratamento da educação como

uma política  de  Estado.  Esta  Casa  deve  cuidar  muito  bem  do  papel  do  Estado.

Fizemos um trabalho para a Coedi muito intensivo. Estão aí o Panetone, a Samira e a

Santuza. Trabalhando, fizemos 47 reuniões em cidades-polo, além do trabalho feito

em  todos  os  Municípios  de  Minas  Gerais.  Precisamos  garantir  essa  política  de

Estado, mas precisamos saber, com muita clareza, qual é o sistema de colaboração

que existe na educação. Quem paga a conta para essa educação melhorar? Quem é

o responsável pela qualidade? Falar em qualidade é fácil, mas não se faz qualidade

sem o financeiro. Isso não significa que só o financeiro faça educação, mas temos de

lembrar que está havendo uma evolução muito grande e que nossas escolas devem

acompanhá-la e dar essa condição aos alunos. Não podemos ouvir mais que o Brasil

está no 78º lugar no Pisa, ou que só atingimos quatro Municípios no Prova Brasil.

Essa situação tem de mudar. Esta Casa tem poder de decisão. Às vezes sonhamos lá

fora, mas não votamos para que isso aconteça. A Casa tem essa responsabilidade.

Quando falo que esta Casa já começa a dar seus passos, refiro-me ao fato de ter

reunido aqui toda a sociedade civil em número de 37 representações para organizar o

plano técnico de educação. O que deverá estar na agenda da Assembleia Legislativa

do  Estado  de  Minas  Gerais  para  promover  o  desenvolvimento  do  Estado?  Não

podemos vir aqui com conversa de palanque. Já chega, pois, em todos os palanques

e  em  todos  os  lugares,  fala-se  em  priorizar  a  educação  e  a  saúde.  Mas  o

analfabetismo continua subindo e o povo continua morrendo nas portas dos hospitais.

Portanto, devemos ver a realidade. A Assembleia tem o poder e o dever de garantir
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o que já está escrito na Constituição: direito a educação de qualidade para todos.

Para  que isso  aconteça,  deve  garantir  o  financiamento  da  educação.  Quando se

avalia  o  aluno,  pensa-se  no  professor  que  dá  aulas  em  três,  quatro,  cinco,  seis

lugares para sobreviver? Com que qualidade e responsabilidade esse professor vai

para a escola? Não é possível permear todo esse trabalho se vocês não se reunirem

com os governadores, se as Assembleias não se posicionarem, como vocês, junto

aos governos, traçando uma realidade digna para que todos se entusiasmem em ser

professores. Acabou o entusiasmo. As estatísticas mostram que a cada vez há menos

procura,  apesar  de  toda  facilidade  da  Plataforma  Freire,  do  EAD,  etc.  Quem

consegue se formar abandona o magistério,  vai para a rede privada,  busca outro

trabalho,  mas  não  fica,  pois  não  consegue  garantir  a  própria  subsistência.  Essa

realidade  deve  ser  pensada  e  repensada.  O  que  deve  estar  na  agenda  da

Assembleia? A educação infantil, que também deve estar na agenda de todo cidadão,

do pai, da mãe, do professor, do padre, do Papa, seja de quem for. É a garantia de

futuro, de qualidade de vida melhor. Quando o Prof. João Batista falou, eu disse que

estávamos  estudando praticamente  com  a  mesma cartilha.  James  Heckman,  que

ganhou  esse  Prêmio  Nobel,  mostrou  que  a  economia  só  melhora  por  meio  da

educação infantil. Vamos chegar lá. 

Paulo, gosto de falar e provar. Fizemos parte da Coedi. Estou com um documento

final da Conae; entreguei-o à Mesa. Aqui, tenho 75 propostas de emendas para o

Plano Nacional de Educação que vêm de diferentes fontes de contribuição, a fim de

garantir educação infantil de qualidade, universalização da educação infantil, ensino

médio e valorização do professor.

Paulo, a Undime, o Todos pela Educação, o Direito Nacional à Educação, enfim,

todos  estamos reescrevendo o  necessário  para  que,  no  momento  da  votação do

Plano Nacional de Educação, as emendas sejam aprovadas. Isso não é para o Paulo.

Solicito  a  todos  os  legisladores  presentes  que  leiam  o  documento  e  peçam  aos

Deputados Federais que tenham atenção em relação ao Plano. 

Fala-se muito.  Entre as  metas está a de  universalizar,  até 2016,  o atendimento

escolar  de  4  e  5  anos,  e,  até 2020,  50% da população de até  3  anos.  A nossa

realidade é muito diferente. Estamos culturalmente acostumados a ver a creche como
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um local de assistência social. Durante muito tempo, realmente isso aconteceu, pois

havia pessoas caridosas que abriam suas casas e abrigavam crianças. Entretanto,

esquecemos do principal  na educação infantil:  além do desenvolvimento cognitivo

necessário durante a primeira infância, a socialização garantida por meio do trabalho

de uma creche sustentará, mais a frente, um cidadão com mais autocontrole, com

mais  autovalorização,  ou  seja,  um  novo  cidadão  para  o  padrão  social.  É  muito

importante que pensemos e que esta Assembleia atue. 

Estou passando rapidamente pelas emendas que estamos propondo. Quando se

fala na aplicação do PIB, fala-se, por exemplo, em 10% dele, e isso causa um horror.

Segundo o governo, já se aplicam 7%. A diferença entre 7% e 10% são 3%, logo a

distância não é tanta. Temos que garantir o financiamento da educação. Ao se falar

em  financiamento,  é  preciso  falar  em  controle  social.  Temos  que  aprimorar  os

conselhos  municipais  de  educação.  Precisamos  de  uma  boa  gestão  do  dinheiro

público. Já que a educação pega o maior volume do orçamento, este deve ser muito

bem gerenciado a fim de haver retorno. O controle social por meio dos conselhos é

imprescindível,  e  a  Assembleia  tem que nos ajudar.  Precisamos  formar  a cabeça

desses conselheiros. Não podemos mais ter conselhos municipais em que as atas

vão para a casa, porque um ou outro se ofereceu para fazê-las. Temos de entender

de financiamento, temos de entender de Fundeb para podermos assinar uma ata de

um  conselho  municipal  de  educação.  Paulo,  nós,  Undime,  estamos  prontos  para

trabalhar com vocês a fim de viabilizar uma formação adequada para as pessoas que

desejam ser conselheiras de educação.

Volto a insistir na realidade da educação infantil. Não há desprestígio quando se

fala em educação superior,  quando se fala no fator de ponderação para o ensino

médio.  Porém  é  necessário  pensar  muito  quando  se  fala  na  educação  infantil.

Observem o fator de ponderação para a educação infantil. A criança mama, faz xixi

toda hora, faz muitas outras coisas toda hora; tem de haver uma alimentação e uma

nutrição  correta  para  o  seu  desenvolvimento.  Sabemos  que  a  alimentação  nas

creches, às vezes, é a alimentação que a criança tem; depois que ela vai para casa,

às  vezes  não  tem  essa alimentação.  Observem  o  percentual  de  1,1% quando a

creche é de tempo integral, e a criança fica de seis a oito horas. Nem água dá para a
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criança. Então temos de pensar nessa situação e revê-la. 

Falamos  do  Plano  Decenal  de  Educação  e  que  estamos  preocupados  com  a

agenda da Assembleia. Gostaria de solicitar - se a Assembleia quer colocar em sua

agenda a educação -  articulação com o Plano Nacional  de Educação 2011-2020.

Essa articulação significa  monitoramento.  Não pode apenas nós  participarmos da

Coedi, fazermos parte da Conae. A Assembleia deve ter um monitoramento direto do

que se está propondo para a construção do Plano Nacional de Educação. Devemos

continuar a ter os Planos Decenais de Estado. Quando andamos por todo o País,

vemos que a educação do Estado de Minas - aliás, isso foi dito aqui várias vezes - é

destaque.  Não podemos dizer que estamos bem demais. Entretanto, é impossível

comparar a realidade educacional de Minas com a de outros Estados. Há momentos

em  que  pensamos  que  mineiro  é  quem  dá  o  recado  na  frente.  Ficamos  muito

orgulhosos  quando  convivemos  com  outros  Estados,  como  fiz  recentemente  na

trajetória  como  Vice-Presidente  da  Undime  Nacional.  Fui  conhecer  de  perto  a

realidade educacional de cada Estado. Temos de agradecer muito o nosso desfecho.

Então, que a Assembleia faça a articulação do Plano Nacional de Educação e dos

Planos Decenais de Educação dos Estados e monitore e dê competência aos Planos

Decenais de Educação dos Municípios.

O Secretário de Ubá e a Maria Lisboa estão presentes. Fui Secretária de vários

Municípios. E o que vemos? Que o plano nacional, na maioria dos casos, é algo para

se fazer cumprir e guardar na gaveta de quem tiver a chave mais forte, pois ninguém

vai revê-lo nem monitorá-lo. Então precisamos disso acentuadamente. Partindo desse

encontro, que haja formação de comissões de monitoramento por esta Assembleia e

que haja possibilidade de se fazer um fórum estadual de educação. Para nós, embora

estejamos tão  bem, gostaríamos de caminhar  e vislumbrar  mais,  não apenas um

fórum técnico, mas um fórum em que os 853 Municípios tenham oportunidade de falar

sobre a realidade educacional deles.

Vou voltar a falar sobre a educação infantil, que é prioridade. O Prof. João Batista

falou do James Heckman, economista americano, ganhador do Prêmio Nobel. Sou

uma admiradora  do  James  Heckman,  segundo  o  qual  tentar  sedimentar  em  um

adolescente o conhecimento que deveria ter sido apresentado a ele 10 anos antes
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custa mais e é menos eficiente. Costumo dizer que a EJA é o pagamento da dívida

social. Fiz inúmeros gráficos, com divisão de creches e pré-escolas, para vermos a

situação da educação  infantil.  Podemos  ver  que o  atendimento  de  creche e  pré-

escola  recai  sobre  os  Municípios.  Há  Municípios  que  vivem  apenas  de  FPM.

Precisamos saber qual é a contribuição da União e qual é a corresponsabilidade do

Estado para a educação infantil. Não adianta apenas municipalizar, não adianta dizer

que é dar responsabilidade. Quem tem responsabilidade precisa de condições para

executar. A educação infantil precisa ser cuidada com carinho.

Passarei  rapidamente.  Nossa  estratégia  é  justamente  cuidar  sistematicamente

desse sistema de parceria, porque a União fala muito, mas faz pouco, há mais alarde

do que realidade. A União precisa definir com clareza suas competências financeiras

no  plano  nacional,  para  não  ficarmos  nessa  penumbra.  Existem  as  leis,  que,

entretanto, não estão sendo cumpridas. É preciso também aproveitar esse projeto da

Proinfância - Minas Gerais já tem 198 escolas em que as pessoas, ao entrar, devem

ter competência.

Encerrarei aqui porque me preocupa o horário. Gostaria de deixar claro o aparato

das escolas do Proinfância, quando conseguimos a parceria com o governo federal,

tanto do aspecto físico quanto dos trabalhos cotidianos. Quero dizer à Assembleia

que,  quando  queremos,  fazemos.  Somos  quatro  pessoas  na  Undime,  além  dos

secretários.  Por  meio  das  parcerias,  por  exemplo,  essa  agora  com  a  UFMG,

formamos 200 gestores, que são os diretores e vice-diretores. Não há como melhorar

a educação se não se melhorar quem faz a educação, que são os gestores e os

professores.

Aqui está definido o papel da Undime e aqui estão as 11 vice-regionais em que

trabalhamos. Agora estamos prioritariamente com um trabalho feito pela Conspiração

Mineira pela Educação: trabalhar a educação infantil  nos 34 Municípios de Minas.

Estamos trabalhando acentuadamente. A Assembleia precisa envolver-se todos os

setores da sociedade - primeiro, segundo e terceiro setores - para que todos saibam

que  todos  têm  responsabilidade  com  a  educação.  Assim,  faremos  cumprir  a

declaração de Jomtien: se quisermos educação de qualidade para todos, precisamos

ser todos pela qualidade da educação. Obrigada.
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- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Suely, pela contribuição e por todo esse trabalho

que você vem desenvolvendo há tantos anos na educação de Minas Gerais.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Assistiremos agora ao vídeo com sugestões do Sr. Rudá Ricci,

sociólogo,  Mestre em Ciências Políticas  e Doutor  em Ciências  Sociais;  e  da Sra.

Santuza Abras, Vice-Reitora da Uemg, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia para os próximos anos. 

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Faremos  agora  a  leitura  de  mais  algumas  contribuições

recebidas por via do “Consulta Pública”, lembrando que a íntegra das contribuições

está no “site” da Assembleia.

Sugestão enviada por Kátia Ferraz Ferreira, que está aqui presente: formação de

parcerias  com  o  objetivo  de  difundir  o  Programa  Educacional  de  Resistência  às

Drogas e à Violência - Proerd -, coordenado pela PMMG, por todas as escolas do

sistema estadual de ensino, tendo em vista a relevância dos resultados já obtidos

pelo programa.

Sugestão enviada por Nísio Lourenço Júnior, de Romaria: realização de prova anual

de  conhecimento  como  critério  para  classificar  professores  que  concorrem  à

designação na rede pública estadual de ensino em Minas Gerais, a fim de possibilitar

o ingresso de professores recém-formados e de garantir melhor qualidade do ensino.

Pelos atuais critérios de designação, muitos professores não conseguem lecionar na

rede publica estadual em razão da contagem de tempo.

Sugestão enviada por Marcelo de Souza Cruz, de Montes Claros: fortalecimento do

ensino superior público no Estado com o aumento de investimentos na Uemg e na

Unimontes  e  com  o  desenvolvimento  de  uma sólida  política  para  a  evolução  da

educação superior em Minas Gerais.

Considerando o grande número de contribuições recebidas, nossa proposta é dar

prioridade  às  intervenções  orais,  uma  vez  que  temos  necessidade  de  fazer  seu

registro  taquigráfico  para  que  constem  na  consolidação  das  contribuições  deste

evento.  As  que  foram  encaminhadas  por  escrito  e  para  as  quais  não  foi  feita
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solicitação  explícita  de  utilização  do  microfone  serão  acatadas  e  inseridas  no

documento de consolidação. Presto esta informação para que não façamos a leitura

de todas elas,  o  que nos tomaria  um tempo imenso.  Já são 16h30min.  Estamos

considerando o avançado da hora e o fato de termos número significativo de pessoas

que  querem  manifestar-se.  Peço  a  todos  o  máximo  de  objetividade  para  que

possamos, se possível, em 2 minutos, concluir as sugestões a serem propostas.

Com a palavra, o Sr. Geraldo de Souza, do Sind-UTE. É o Prof. Geraldinho. 

O Sr. Geraldo Miguel de Souza - Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Geraldo

Miguel, sou do Sind-UTE de Minas Gerais. Atualmente sou professor de Educação

Física da rede estadual de educação. Quase que vim diretamente da escola para

participar deste evento. O Estado dificulta a nossa participação em eventos dessa

natureza.  Informações  de  eventos  de  grandiosidade  como  este  não  chegam  às

escolas.  Temos  de  correr  atrás  das  informações.  Também  sou  conselheiro  do

Conselho Estadual de Alimentação Escolar. 

Queria  comentar  com  os  pares  que  o  Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  em

Educação  -  Sind-UTE  -  e  muitas  pessoas  estão  perguntando  pelos  outros

companheiros  -  temos  uma  doação  no  sentido  de  valorizar  o  trabalhador  e  a

trabalhadora em educação e trabalhar na qualidade da educação. Nesse sentido, do

dia 18 a 20, realizaremos a VI Conferência Estadual de Educação em Caxambu. Os

nossos outros colegas estão lá queimando a pestana para organizar um evento de

âmbito estadual.  Acredito que a grande maioria  aqui  já  realizou um evento dessa

magnitude e sabe do trabalho que dá. O pessoal está lá organizando o evento, e eu

dei uma saída rápida para participar deste evento de tamanha importância. Outros

nossos colegas não puderam estar aqui justamente por isso.

Vim  falar  de  uma  questão  que  considero  de  tamanha  importância,  e  quem  já

participou  de outros  eventos  dos  quais  participei  aqui  já  sabe que  sempre  estou

batendo numa tecla com a qual estou muito preocupado. Trata-se da escola de tempo

integral, um tema que está sendo extremamente maltratado em Minas Gerais e em

todo o Brasil. Muitas escolas estão aderindo à escola de tempo integral simplesmente

para  ter  mais  recursos  do  Programa  Mais  Educação,  não  visando  àquilo  que

sabemos ser necessário, a educação de qualidade.
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Vemos também em Minas Gerais o conceito não da escola de tempo integral, mas

do aluno em tempo integral. O que é isso? Em Minas, os 10% dos piores alunos da

escola são colocados no outro turno do dia. É realmente lamentável. Sabemos que a

escola de tempo integral existe para motivar o aluno a estudar, não para o penalizar.

O sistema usado em Minas Gerais é excludente e preconceituoso. O aluno considera

que está na escola integral porque é mau aluno, e a questão não é essa.

Tenho convicção de que a escola de tempo integral pode não resolver por si só as

mazelas da educação no nosso país, mas tenho certeza absoluta de que o exemplo

dos  grandes países,  das grandes  nações,  dos  grandes sistemas educacionais  de

outros países mostra que, sem a Escola de Tempo Integral, a questão educacional do

Brasil não será sanada. Muito obrigado. 

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  professor.  Com  a  palavra,  a  Sra.  Clarise

Fernandes da Silva.

A Sra.  Clarise  Fernandes  da  Silva  -  Boa  tarde  a  todos.  Meu  nome  é  Clarise

Fernandes,  representante  da  ONG  Clarosofia  Núcleo  Mundial,  e  gostaria  de

apresentar  uma  proposta.  Primeiramente,  gostaria  de  fazer  uma  explanação:

considerando que o universo do público-alvo com restrições econômicas se encontra

em  defasagem  do  ensino  regular  na  educação  básica  e  no  ensino  superior,

solicitamos a especial atenção de acrescentar a proposta de avaliação por currículo

no  ensino  superior  nas  universidades  do  Estado  e  na  universidade  federal,  com

acompanhamento psicológico para efetivar a qualificação da avaliação para o público-

alvo com restrições econômicas, a fim de que esse público possa ter acesso à vida

acadêmica regulamentada e o crescimento profissional da população seja garantido.

E gostaria de uma atenção especial também para que fizessem cumprir as cotas

sociais,  tanto nas faculdades privadas como nas estaduais e nas federais,  porque

nós, da Clarosofia, somos procurados para batalhar bolsa com desconto ou integral,

nas universidades estadual, federal ou particular, mas há uma burocracia, uma lei de

barreira indecorosa, que tem de ser jogada por terra. Faço o apelo para que vocês

usem da criatividade e da boa-vontade que sei que têm. Em todo lugar, tem o que há

de melhor,  tem a banda podre, tem a banda ruim, tem a banda boa. Aqui sou de

sorte. Sempre dou sorte com o que há de melhor na face da Terra. Tenho o dom de
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captar o que há de melhor. O contrário disso, peço livramento, e garanto que tenho

livramento. Mas normalmente sou caçadora de grandes talentos e sempre me deparo

com eles. Por  isso peço atenção especial  aos senhores da Casa,  às autoridades

municipais, estaduais e federais, para que fomentem em favor de fazer cumprir a tal

cota  de  5%  e  acrescentar  esses  5%.  Por  que  acrescentar?  Realmente  somos

entendedores,  conscientes,  e  vou  ser  marqueteira  na  minha  fala:  a  nossa  carga

tributária  é  onerosa.  Quando  a  conta  chega,  se  não  é  paga,  os  benefícios  são

cortados.  Então  essa  carga  tributária  tem  de  ser  convertida  para  fim  social,  do

contrário não precisamos dizer o que vai acontecer. Muito obrigada pela atenção. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Clarise, pela contribuição. Convidamos a Sra.

Rosilaine dos Reis.

A Sra. Rosilaine Reis - Boa tarde a todos. Sou Coordenadora de Projetos Sociais da

ONG Clarosofia Núcleo Mundial, de Belo Horizonte. Como pedagoga e professora da

rede  pública,  solicito  o  resgate  do  projeto  socioeducativo,  apresentado  como  a

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  846,  por  meio  do  PPAG,  em  21/11/2008.  Essa

proposta  não  foi  executada,  mesmo  inserida  de  forma  inadequada  no  programa

Poupança Jovem. Em função da real importância da efetivação desse projeto dentro

dos  espaços  escolares,  venho,  por  meio  da  ONG  que  represento,  solicitar  esse

resgate. Um outro elemento reforçador  seria o aumento de violência nos espaços

escolares. Muito obrigada.

O Sr.  Presidente - O PLE nº 462, que foi citado anteriormente, já está aqui em

nosso poder. Quanto ao PLE nº 846, já estamos solicitando à assessoria que se faça

um levantamento o quanto antes. Convido a usar a palavra a Sra. Ellen Vieira Santos.

A Sra. Ellen Vieira Santos - Estou aqui como cidadã, educadora e representante da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

atualmente como assessora da Pasta de Educação.

Diante da explicação do Prof. Jamil Cury, e sabendo também que a LDB dispõe

sobre a igualdade de acesso e permanência na escola, o que nos preocupa hoje é a

questão dos trabalhadores no campo. Para que Minas não repita a histórica exclusão

dos  povos  dos  campos  das  políticas  públicas,  sobretudo  na  área  da  educação,

considero,  como representante da Fetaemg, que o que deve estar  na agenda da
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Assembleia Legislativa para promover o desenvolvimento do Estado é a efetivação,

realmente, dos arts. 23, 26 e 28 da LDB, levando-se em conta as especificidades do

homem do campo.

Solicitamos também que o governo de Minas, nessa nova gestão que se inicia,

tenha  um  olhar  especial  para  revisar  a  política  de  nucleação  das  escolas  rurais,

adotada ao longo do processo, em relação ao cotidiano de crianças, adolescentes,

jovens  e  suas  famílias.  Há  uma  cadeia  de  problemas  que  vêm  surgindo,

principalmente no que diz respeito ao transporte precário. Temos conhecimento de

várias catástrofes, que nos são informadas pela mídia.

Aliado  a  essa  revisão  da  política  de  nucleação,  solicitamos  também  um  olhar

especial em relação à questão do investimento, do financiamento, como já foi dito

aqui, para a construção de escolas nas áreas rurais, e não o fechamento delas. Para

promover o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, não podemos nos esquecer

de que existe um campo e que dele saem também todos os produtos com os quais

nos alimentamos. Não é à toa que o censo do IBGE mostrou que quem põe alimento

na mesa dos brasileiros hoje é a agricultura familiar. Esse é o recado que a Fetaemg

deixa  para  a  questão  da  educação,  assunto  já  discutido  por  ocasião  do  Plano

Decenal e que retomamos aqui. Muito obrigada. 

A Sra. Terezinha Rocha - Boa tarde a todos. Como a Suely disse, fica difícil falar de

todo mundo.  No passado,  em 2005,  quando falávamos contra a Oscip na  saúde,

repetíamos,  éramos  convidados  para  fazer  palestras  e  esclarecer  alguns  pontos

sobre ela, tínhamos sensibilidade. Como diz o ditado, é como ferrinho de dentista,

que incomoda todo dia.

Todos do Plenário estão muito preocupados, pois vemos a falta de pessoas para

trabalhar, principalmente deficientes. Nossa preocupação é a melhora no acesso às

entidades  de  educação.  Sabemos  que  a  lei  existe  e  sabemos  que,  às  vezes,  é

preciso fazer uma pequena reforma. No entanto, não vemos isso.

Na semana passada fui levar uma amiga à escola e ela bateu palmas, pois na porta

havia uma rampa para deficientes. No entanto, quando pedi para ir ao banheiro, a

escola não possuía banheiros para deficientes - e é uma das melhores escolas do

País. Fiquei  muito triste e preocupada com isso, pois em todos os lugares a que
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vamos se fala em reformas, mas nada acontece. Gostaria de parabenizar os novos

Deputados que aí estão; espero que não deixem isso passar, como os outros fizeram.

Não  sei  se  depende  dos  Deputados,  do  governo  do  Estado  ou  do  federal,  mas

fazemos este apelo e reforçamos este pedido, pois é a sensibilidade, a valorização do

trabalhador. É muito importante chegarmos à escola.

Como disseram, o currículo escolar, de fato, deve ter muita atenção. Além disso,

não queremos que as pessoas se preocupem apenas com os deficientes, mas com

todos  os  cidadãos  que  têm  a  preocupação  de  estar  em  dia  com  suas  contas.

Reforçamos  isso,  pois,  como  trabalhamos  com  movimentos  de  pessoas  com

deficiência,  ficamos  tristes,  pois  todos  os  dias  ouvimos  dizer  que  o  mercado  de

trabalho está vazio, precisando de pessoas com deficiência, mas não conseguimos

pessoas capazes. Onde nos capacitamos? Na base, na escola, para depois fazermos

cursinho. Desse jeito não tem como chegarmos a um cursinho.

A minha preocupação é reforçar, bater novamente na mesma tecla e pedir que a

Comissão de Fiscalização Financeira da Assembleia faça um acompanhamento mais

rigoroso. Aqui mesmo na esquina da Avenida Olegário Maciel, pedimos várias vezes

que  instalem  uma  rampa  de  acesso  para  cadeirantes,  pois  não  há.  Precisamos

abordar  pessoas  nas  ruas  para  que  nos  subam  na  calçada,  pois  no  sinal  onde

devemos atravessar não existem rampas. Em outros lugares, e não apenas na porta

da Assembleia, isso, também acontece. Queremos chegar à escola e ao mercado de

trabalho, mas a dificuldade é muito grande. É preciso valorizar os trabalhadores para

que tenham condições de receber mais atenção. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Terezinha,  muito  obrigado  por  mais  essa  participação,  pois

sempre participa dos movimentos. Com a palavra, o Sr. Liberato Ferreira da Silva.

O  Sr.  Liberato  Ferreira  da  Silva  -  Meu  nome é  Liberato  Ferreira  da  Silva,  sou

professor. Vim aqui colocar um ponto, um pensamento. Nesta semana estava vendo

um jornal e vi que havia várias solicitações de emprego por empresas. Há mais de um

mês tenho acompanhado isso. Vi ali várias profissões, com citações de quanto se

pagaria para cada uma. Havia um espaço para o professor, e percebi que o menor

salário de todas as áreas era justamente o do professor. 

Creio  que  um  país  não  cresce  sem  educação.  O  conhecimento  ainda  é  muito
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restrito a poucas pessoas.

Desenvolvo projeto com lixo digital. Hoje se jogam fora computadores, impressoras,

motores, motores de passo e microprocessadores que têm uma capacidade grande

de processamento. Como disse, todo esse material é jogado fora. Iniciei um trabalho

com crianças em área de risco. Noto como convivem com o conhecimento e gostam

de aprender.  Quando lidam com máquina,  a escola  é  um espaço ainda bastante

teórico, ou seja, trabalha muito o conhecimento teórico. Tenho um colega que diz que

saber  fazer  e  fazer  são  duas  coisas  diferentes.  Observo  que  se  joga muito  fora

material  que  poderia  ser  reutilizado em sala  de  aula.  Elaboramos  um  projeto  na

escola  integrada  para  reaproveitarmos  o  lixo  digital  a  fim  de  construirmos  novos

saberes.

O nosso Estado é imenso. Todos os dias toneladas de material vão para lixões. O

lixo estornado mostra isso, ou seja, que se joga fora material que pode não só ser

reutilizado,  mas também construir  ou despertar  conhecimento.  Gosto de  trabalhar

com  educação básica,  pois  assim  os  meninos  aprendem  a lidar  com isso.  Aliás,

temos ferramentas para isso. Quando vemos um menino em dificuldade, pensamos:

qual educador podemos balizar? Há vários deles que podemos balizar, como Paulo

Freire, Vygotski e Piaget.  Temos determinados conhecimentos para isso.  A escola

poderia apropriar-se disso. Minas é um Estado grande.

Finalizando, não temos fábrica de microprocessadores. Minas Gerais é o Estado

que possui mais minério, mas manda que se façam microprocessadores lá fora. Muito

obrigado. 

O Sr. Presidente - Sr. Liberato, obrigado pela participação. Com a palavra, a Sr.

Cláudia  Marques  de  Oliveira,  do  Fórum  Permanente  de  Educação  e  Diversidade

Étnico-Racial de Minas Gerais.

A Sra.  Cláudia  Marques de Oliveira  -  Boa tarde  a todos.  Sou representante  do

Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico- Racial do Estado de Minas

Gerais e quilombola, descendente do povo gurutubano do Norte de Minas. Fui aluna

em Janaúba e depois  me formei  em Pedro Leopoldo  como professora.  Uma das

questões  que  me  preocupa  como  professora  e  representante  do  Fórum  da

Diversidade  Étnico-Racial  é  a  ausência,  no  Plano  Decenal,  assim  como  nas
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discussões  aqui  hoje,  da  educação  das  relações  etnorraciais.  E  aí  isso  não  se

restringe  à  educação  quilombola.  O  Plano  Decenal  contempla  a  educação

quilombola.  No  entanto,  a  educação  das  relações  etnorraciais  não  pode  ficar

novamente presa aos quilombos. Pelo contrário, ela é para todos nós.

Chamo a atenção para a fala do Sr. João Batista quanto ao fator qualidade. Para

falar da desigualdade e da má qualidade na educação em Minas Gerais, um fator

fortíssimo é o racismo,  o preconceito.  Na verdade,  ele produz a desigualdade de

forma profunda, sobretudo a baixa estima nos indivíduos e a falta de perspectivas nas

crianças, conforme disse muito bem a Profa. Sueli, na área da educação infantil.

Nós,  do  Fórum,  queremos  propor  exatamente  que  a  educação  das  relações

etnorraciais esteja presente e pautada em todas as discussões, todos os documentos

e espaços, para que se efetive um tratamento igualitário. 

Voltando  à  questão  da  qualidade,  o  nosso  currículo  -  o  currículo  educacional

brasileiro, e não só o de Minas Gerais - é elitizado e europeizado e não permite aos

educandos uma identificação com a cultura e com os conhecimentos ali presentes. E

aí eu chamo a atenção para a cultura e a história africana e afro-brasileira. 

No Plano Decenal, Anexo II,  há o item que fala das desigualdades - e há outro

termo, que no momento não me vem à memória. Não é considerada ali, como fator

de  desigualdade,  a  questão  racial,  que  está  presente  em  todos  os  dados.  Se

buscarmos  informações  disponíveis  na  internet,  do  Laboratório  de  Análises

Estatísticas  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  o  Laeser,  em  que todos

podem acionar, clicando por regiões, por cidades, obteremos os dados de raça, cor,

por cidade. Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e em Pedro Leopoldo, 60%

da  população  é  negra.  E  nada  se  discute  em  relação  a  essa  questão  para  a

educação. Isso é muito sério, gente. Essa é uma das formas de manifestação e de

expressão do racismo e do preconceito que se perpetua no nosso país. Deixo aqui a

nossa proposição. Agradeço a todos. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Cláudia. Ainda bem que você fez a intervenção a

tempo,  para  não  terminarmos  o  dia  sem  a  apresentação  de  uma  questão  tão

importante.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Célio  Guiga,  do  Instituto  de  Conhecimentos

Tradicionais Mestre Guiga.
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O Sr. Célio Guiga - Boa tarde. Cumprimento os componentes da Mesa e todos os

presentes.  Meu  nome  é  Célio  Guiga  e  estou  aqui  representando  o  Instituto  de

Conhecimentos  Tradicionais  Mestre  Guiga.  Sou  representante  titular  da  Região

Sudeste  no  Colegiado  Setorial  de  Culturas  Populares  do  Conselho  Nacional  de

Política Cultural. Essa menção ao Mestre Guiga e a minha presença aqui, hoje, nesta

discussão do fórum sobre a educação,  deve-se ao fato de que há uma tendência

muito  grande  a  dividirmos  as  áreas  por  seus  interesses.  Porém  sinto  que,  no

momento  deste  novo  paradigma  de  desenvolvimento  econômico,  é  necessário

tratarmos  o  tema  “educação”  de  maneira  mais  sistêmica  e  ampliada,  mais

abrangente, sobretudo na sua transversalidade com outras áreas. Como vimos por

meio da exposição da nossa colega, em relação à cultura, ela não é considerada no

seu aspecto de identidade cultural em grande parte das populações do território, não

só de Minas Gerais, mas do Brasil. Tais considerações sobre a identidade cultural dos

povos estão apregoadas na Convenção de Diversidade Cultural da Unesco, da qual o

Brasil  é signatário,  tendo,  criado a Secretaria de Identidade Cultural  -  SID -,  com

amplo  trabalho  no  País,  onde  desenvolveu  uma  articulação  entre  as  culturas

populares de todo o território,  de vários Estados.  Suas proposições são pautadas

principalmente pela transmissão dos conhecimentos tradicionais às novas gerações,

por conta do direito geracional dessas gerações a esses conhecimentos, que estão

disseminados no nosso Estado e em todo o Brasil. 

Apresentarei  apenas  um  dado.  O  nosso  Estado  possui  o  maior  número  de

manifestações tradicionais, populares e culturais do Brasil.  A Comissão Mineira de

Folclore atestou a presença de mais de 3.500 guardas de moçambique só no Estado

de Minas Gerais. Nenhum Estado da Federação possui esse número.

Escrevi várias propostas, mas vou resumi-las. A articulação da educação com a

cultura  para  a  proposição  de  programas  que  possam  incluir  os  conhecimentos

tradicionais.  Os  mestres  das  culturas  populares  têm  conhecimentos  que,  muitas

vezes,  são  repassados  a  várias  gerações,  de  pai  para  filho.  Embora  esses

conhecimentos não estejam na escola, são tão importantes e fundamentais para a

nossa noção de identidade cultural, de povo e devem ser considerados na educação

que  se  faz por  meio  do  Plano  Nacional  de  Cultura  e  na  abertura  para  tratar  de
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atividades  concorrentes  entre  as  áreas.  Assim  poderemos  ampliar  a  educação,

pensando na formação que não gostaríamos que os nossos estudantes recebessem:

uma educação baseada em dados que não refletem a nossa realidade. Acredito que

pensar  a  educação  é  pensar  em  inovação.  E,  para  pensar  o  desenvolvimento,

precisamos  de  uma  medida  de  educação  inovadora,  radical,  no  bom  sentido.

Precisamos de novas  medidas regionalizadas  de educação,  do  entendimento  das

particularidades das várias regiões do Estado.

Termino citando uma frase de conjuntura  do  colega Geraldo Vítor,  da SID,  que

traduz  um  pouco  dessa  sabedoria,  perspicácia,  inocência  e  alegria  dos

conhecimentos tradicionais. São pessoas que não estão representadas nos espaços

democráticos, muitas vezes, porque os seus conhecimentos são desconsiderados por

não saberem ler ou escrever, mas possuem vários conhecimentos. A frase é de D.

Lió, Kalunga (mestra) de Cavalcante, Goiás, já falecida: “Esses prefeito, eles pensa

que é prefeito, eles acha que é prefeito, mas eles tão é longe da prefeição”. Muito

obrigado. 

O Sr.  Presidente -  Muito obrigado, Célio Guiga. Com a palavra, Fátima Félix  de

Oliveira, da CDPPD-BH.

A Sra. Fátima Félix - Boa tarde a todos. Meu nome é Fátima Félix. Sou do Conselho

Municipal  das  Pessoas  Portadoras  de  Deficiência  de  Belo  Horizonte  e  da

Coordenadoria  de Direitos  das Pessoas com Deficiência.  Para nós,  pessoas com

deficiência,  fica  uma indagação:  que política de  educação é  esta? Quem precisa

entender  de  que  educação  eu  preciso?  É  a  educação  ou  sou  eu,  pessoa  com

deficiência? 

Parece que  vivo  em  um mundo de ETs.  Vejo  Diretoras  ou  mesmo professores

falarem aos pais para tirar o filho da escola e levá-lo para uma escola especial, caso

contrário ele não aprenderá. Falo também da universalização, da união, da unificação

- foi o que disse o Prof. João Batista -, pois, assim, não falaremos grego. A educação

ficará mais simples e fácil de entender. A educação tem de tratar as pessoas como

cidadãos com direitos. 

Há o Decreto Federal nº 5.296, que garante às pessoas com deficiência sua total

inclusão. Parece que o sistema de educação não sabe disso. As escolas estão todas
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sem acesso. Também quero falar de um mutirão pela educação das pessoas com

deficiência, principalmente das vítimas da pólio. Com a erradicação da doença, essas

pessoas estão em idade bastante adulta e não completaram seu ciclo escolar. 

A escola me deve o direito de ir e vir: fui excluída por anos e anos e colocada em

uma  escola  especial,  que  só  tinha  degraus  e  professores  mal  pagos  e  sem

capacitação.  Assim,  é  preciso  capacitar  urgentemente  os  professores,  unificar  o

ensino e promover mutirão pela educação do deficiente. O EJA só alfabetiza, não

repassa aos alunos os conteúdos de que precisam. Assim, o deficiente fica fora do

mercado de trabalho, porque não tem nem sequer o 2o grau completo. É preciso,

então,  que  se  crie,  na  área  da  educação,  uma política  de  equiparação  para  as

pessoas adultas com deficiência - até porque, graças a Deus, as crianças já estão

indo para  a  escola  regular.  Mas  é  preciso  mudar  a  cultura  de  que  o  aluno  com

deficiência tem de ir para escola de ensino especial.

Por  fim,  quero  parabenizar  o  Prof.  João  Batista,  que  tratou  a  educação  como

voltada para cidadãos com direitos. Obrigada.

O Sr. Presidente - Somos nós que agradecemos, Fátima Félix, a sua participação e

contribuição.

Quero registrar  que nos foi  entregue um artigo do Ricardo Young, publicado na

“Folha de S. Paulo”, no dia 17 de janeiro, sob o título “Custo da Ignorância”. Junto

com  esse  artigo,  chegou-nos  o  convite  para  uma  reunião  plenária  pública  da

Associação  Comunitária  Social  Cultural  Desportiva,  a  se  realizar  no  dia  24  de

fevereiro,  na  Rua  Alpes,  540,  no  Bairro  Nova  Suíça,  no  salão  da  Paróquia  São

Vicente de Paulo. Com a palavra, o Sr. Pietter Gustavo Pereira Mourão.

O Sr. Pietter Gustavo Pereira Mourão - Meu nome é Pietter Mourão e sou estudante

de direito. Minha proposta se divide em duas fases: se houver vontade, a primeira

pode ser concluída ainda nesta legislatura; a segunda fica para as próximas, se for

viável o projeto. A primeira fase da proposta seria a criação de cinco superinstitutos

de  educação,  seguindo  o  molde  americano  de  ensino,  pelo  qual  adotaríamos  o

sistema  integral  nesses  institutos.  Minha  sugestão  é  que  sejam  instalados  nas

maiores  cidades  mineiras:  Belo  Horizonte,  Governador  Valadares,  Montes  Claros,

Uberlândia e Juiz de Fora. Adotando o sistema integral,  poderíamos atender uma
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média de 2 mil a 3 mil alunos, do ensino fundamental ao médio, dando ênfase às

disciplinas convencionais e a mesma ênfase a outros temas, como noções de direito,

economia, música clássica, teatro e esporte de forma geral.

Quero  enfatizar  que,  segundo  o  meu  projeto,  as  formas  de  ingresso  nesses

superinstitutos seriam o mérito e a questão social, porque acho que o Estado tem a

obrigação de proporcionar a quem não tem condição uma boa educação, para que

esses  futuros  superalunos  possam  competir  com  os  que  podem  pagar  por  sua

educação. Nada mais justo do que o Estado proporcionar isso a eles por meio desses

superinstitutos.

Quero enfatizar ainda que, pelo projeto,  esses superinstitutos poderiam adotar o

sistema  trilíngue:  português,  inglês  e,  apesar  de  parecer  um  pouco  inusitado,  o

mandarim. 

Temos de pensar grande. Vamos parar com este complexo de vira-lata. Vamos ser

inovadores, não vamos copiar tudo. Por que o mandarim? Ora, a China é a maior

parceira comercial do Brasil. Ela compra o nosso minério de ferro. Hoje em dia ela é

amiga do Brasil, e não mais os Estados Unidos. O inglês é necessário, sim, mas o

mandarim será também, daqui a 20 ou 30 anos. Nada melhor do que prepararmos

nossas crianças e jovens para esse mercado que chegará para nós. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Pietter, muito obrigado pela sua participação, pela sua energia e

pelas ideias inovadoras. Com a palavra, Maurício do Carmo Ferreira.

O Sr. Maurício do Carmo Ferreira - Boa tarde a todos. O meu nome é Maurício do

Carmo  Ferreira  e  atuo  como  coordenador  de  projetos  de  uma  ONG  em  Belo

Horizonte. 

Tenho observado, principalmente nas escolas estaduais, a ausência de atenção e

atendimento  às  crianças  com  problemas,  especialmente  àquelas  com  problemas

fonoaudiológicos, de dislexia, de déficit de atenção e até psicológicos. De acordo com

a fala do João Batista, tenho notado também uma ausência de relacionamento entre

as  políticas  municipais  e  estaduais  nessa  área.  O  Centro  de  Referência  de

Assistência Social - Cras - é municipal, o posto de saúde e a política de saúde da

família também são, e o que observamos é que as escolas estaduais estão à deriva

nesse sistema, afetando, principalmente, as crianças, que não são cidadãs do Estado
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ou  do  Município,  são  simplesmente  cidadãs  e,  por  isso,  merecem  uma  atenção

completa. Acredito que o ensino pode ter esse intercâmbio com a saúde e com a

assistência social, também. Na verdade, o Estado deveria tomar ciência disso.

Outra questão que gostaria de levantar tem relação com a Uemg. Tenho notado

que, nos últimos dois vestibulares realizados na Escola de Música da Uemg, as vagas

não foram totalmente preenchidas, porque, de acordo com a Suzana, a última etapa

era eliminatória. É um desperdício para o Estado colocar à disposição professores e

uma estrutura, mas não conseguir preencher as vagas por causa de a última etapa

ser  eliminatória.  Sendo  assim,  pessoas  que  têm  condições  e  que  conseguiram

concluir  o  segundo  grau,  aprovadas  pelo  Estado,  não  conseguem  entrar  na

universidade. Por exemplo, em uma prova com seis questões de inglês, uma pessoa

que não conseguir  acertar  uma única questão de múltipla escolha não conseguirá

entrar numa universidade. Mesmo não tendo o Estado fornecido a ele a condição de

estudar  música,  por  condição  própria,  ele  conseguiu  passar  nas  duas  primeiras

etapas, mas não conseguiu entrar na universidade.

Por  eu  estar  atuando  nessa  área,  presenciei  vários  casos  de  pessoas  que

passaram pelo meu projeto, mas não conseguiram entrar na universidade por causa

dessa questão. Elas passaram pelas outras etapas, mas não conseguiram chegar à

universidade. Isso é lamentável, um verdadeiro absurdo, um desperdício do Estado,

uma desconsideração com o cidadão, principalmente aqui, em nossa cidade. Muito

obrigado.

O Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Maurício.  Com a palavra,  a  Sra.  Jacqueline

Míriam Maciel Junqueira, do Consea-MG.

A Sra.  Jacqueline  Míriam  Maciel  Junqueira  -  Boa  tarde  a  todos.  Meu  nome é

Jacqueline. Sou assessora técnica do Consea de Minas Gerais.

Respondendo à pergunta “O que deverá estar na agenda da Assembleia?”, uma

questão muito  importante  é  a exigibilidade  do direito  humano a uma alimentação

adequada.

Como muito bem coloca o nosso Presidente D. Mauro Morelli, a Lei nº 11.947 e a

Resolução nº 38 também tratam da alimentação escolar. D. Mauro classifica essa lei

como  solidária  e,  nesse  sentido,  é  importante  que  esta  Assembleia  disponibilize
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momentos e espaços de debates, divulgação e esclarecimentos sobre essa lei, que

realmente tem propostas muito interessantes, que promoverão esse desenvolvimento

do Estado. A exemplo, devemos trabalhar a questão da gestão; capacitar gestores

para a alimentação escolar, para as alterações e as novas orientações da lei e da

resolução.  Tanto  os  professores  quanto  os  alunos,  os  pais,  toda  a  comunidade

escolar, os agricultores e os conselheiros, tanto do Conselho de Alimentação Escolar

-  CAE -  quanto  dos  Conselhos  Municipais  de  Segurança Alimentar  -  Comseas  -,

devem ser capacitados para o controle social dessa lei.

Os agricultores também precisam de capacitação, desde a produção agroecológica,

como sempre trabalhamos, visando a sustentabilidade, como o beneficiamento e o

transporte dos alimentos. Muitas das agricultoras nem têm documentos. Elas utilizam

os documentos dos maridos. Como acessarão o crédito se não têm documentos?

Elas  também  precisam  de  apoio,  desde  a  produção,  o  beneficiamento,  até  a

comercialização.

Também  há  a  questão  da  educação  alimentar.  É  preciso  que  seja  um  tema

constante no currículo e que a escola faça o acompanhamento do desenvolvimento

integral da criança, com o apoio dos professores de Educação Física e de outros

professores já disponibilizados pela escola.

É  necessário  também  apoio  na  infraestrutura  para  que  as  cantinas  funcionem

adequadamente  para  fornecer  alimentação  dentro  dos  padrões  da  Vigilância

Sanitária.

Água potável é outro problema. Muitas escolas não a possuem.

Esperamos que esta Casa coloque em debate essas questões e busque soluções

concretas. Que essa lei seja aplicada e que os agricultores possam fornecer produtos

para,  no  mínimo,  30%  da  alimentação  escolar.  Essa  também  é  uma  forma  de

desenvolver  o  comércio  local  com  o  próprio  recurso  da  alimentação  escolar  no

Município. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado pela contribuição, Jacqueline. Com a palavra, a Sra.

Liliane Arouca do Carmo.

A Sra.  Liliane Arouca do Carmo -  Boa tarde  a todos,  boa tarde à Mesa.  Muito

obrigada pela oportunidade.



502
____________________________________________________________________________

Gostaria  apenas  de  pontuar  uma  pequena  observação:  sou  prima-sobrinha  do

falecido nosso Deputado Sérgio Arouca, grande sanitarista do nosso país, e neta de

um falecido motorista do nosso saudoso Tancredo Neves.

É o primeiro evento de que participo. Se me permitem, falo em nome do Centro de

Vida Independente - CVI. Nossa amiga Kátia está presente, assim como a Terezinha,

entre outras pessoas deficientes, cadeirantes, que estiveram aqui.

Desculpem-me, mas farei uma colocação. Tenho apenas seis anos de deficiência

física e me entristece muito estar nesta Casa, quando me sinto discriminada por ver

que o banheiro da área da plenária não dispõe de padronização de acessibilidade.

Esse é um ponto entre outros.

No nosso país já estamos cheios e abarrotados de legislações. O que nos falta é a

vontade e a iniciativa de fazer cumprir o que já existe.

Em vários setores, principalmente da área pública, não temos acessibilidade, está

muito complicado viver em Minas Gerais, Estado que sempre apontou no País. O

Hospital São Lucas, onde nasceu a nossa Presidenta, não tem, em nenhuma das

entradas nem nos banheiros, acessibilidade para deficiente físico. Em nossa cidade,

nas  tardes  de  sábado  ou domingo,  moradores  de  rua  não  têm  como utilizar  um

banheiro público, precisando ir à rodoviária ou esperar que chegue a segunda-feira,

quando os banheiros abrem.

Não estive aqui mais cedo e peço desculpas, mas, com relação à questão do meio

ambiente, há muitas propostas para ensinar as crianças a aproveitarem o lixo. Podem

ser feitas muitas coisas, por exemplo, com o lixo tecnológico. Há muitas propostas a

serem estudadas por esta Casa.

Estamos ficando aqui durante muito tempo. Por que não foi elaborado um material

mais criterioso para o evento, como uma bolsa reciclável, um bloco e caneta para

anotações, um “coffee break”, para que a plenária pudesse estar mais cheia? Faltou

um pouco de observação da Casa nesse sentido.

Deixo meu pedido também para maior abertura de vagas em concursos públicos

para os órgãos do nosso tão grandioso país, fazendo a inclusão de portadores de

deficiência auditiva, para intérpretes de libras. É uma vergonha que na Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais não haja acessibilidade, banheiro para deficientes
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físicos, tradutores nem intérpretes; o plenário da Secretaria Municipal de Saúde não

tem acessibilidade, nem banheiro para deficientes físicos; na Secretaria de Estado de

Saúde, o banheiro deve ser usado de porta aberta; o banheiro da Delegacia do Idoso

e do Deficiente também não está dentro dos padrões exigidos. Isso é uma vergonha

para Belo Horizonte.

Há  muitas  sugestões,  bastantes  se  houver  vontade  de  colocá-las  em  prática,

porque há inúmeras leis. Sugiro também que seja feita a inclusão de matérias como a

antiga OSPB, para conscientização das crianças do que é ser cidadão e como se

cobra o direito à cidadania. Sugiro que se ensine noções de direito, o que é o Código

de  Defesa  do  Consumidor,  o  Estatuto  do  Idoso,  o  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente, etc. Como já não podemos dar uma palmada ou um puxão de orelha em

uma criança, que possamos ensinar-lhes o que é ser cidadão.

Deixo  meu abraço  ao Prof.  João  Batista,  da  época  de minha  mãe,  funcionária

aposentada do Estado. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos sua contribuição. Informamos que a Casa dispõe,

neste pavimento, de três instalações sanitárias, sendo duas adaptadas para o uso

dos deficientes. Segundo a Kátia, as adaptações não estão adequadas, tendo sido

contratada  empresa  para  esse  fim.  Solicito  à  Sra.  Liliane  que  nos  ajude  na

identificação  dos  pontos  de  não  observância  das  regras,  uma vez  que  já  houve

investimento de recurso público para essa finalidade. A empresa que fez a prestação

de  serviço,  se  o  fez  em  desconformidade ao padrão,  deve  ser  comunicada para

corrigir o serviço.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Gostaria de dizer que estamos ao lado do Crea-

MG e falando de educação. Infelizmente, apesar de todo jeitinho do povo brasileiro,

nossa deficiência maior é em educação, pois nem na utilização dos banheiros para

deficientes vemos uma humanização do sistema.

As pessoas mal sabem jogar papel no lixo, não sabem limpar o assento sanitário e

nem há um papel à vista para enxugarem as mãos. Precisamos sair com as mãos

molhadas. Falta capacitação da nossa engenharia para ver e postular um projeto que

tenha uma acessibilidade integral, o que já existe mundialmente falando. No Brasil,

não  há  um  padrão  para  que  as  pessoas  possam  utilizar  o  banheiro  com
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acessibilidade. Agradeço.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos.  Com  a  palavra,  Anísia  Sudário  Daniel,  do

Conselho Regional de Educação Física.

A Sra. Anísia Sudário Daniel - Boa tarde. Pensei que nem fosse mais falar porque

pedi a palavra na oportunidade em que o João Batista falou sobre o ensino médio.

Sou  professora  do  Estado;  já  me  aposentei  há  quatro  anos.  Trabalhava,

especificamente, com ensino médio. Quando saí da escola, já existia um problema

que ainda hoje persiste.  A Secretaria  de  Educação do Estado propôs uma matriz

curricular  para  o  ensino  médio  em  que  os  alunos  deveriam  optar  pela  área  de

humanas,  exatas ou biológica,  ficando apenas com as matérias  relativas ao setor

escolhido. Ou seja, se optasse pela área de exatas, teria menos aulas de Geografia,

menos aulas de história, menos aulas de biologia e assim por diante. Se o ensino não

é profissionalizante e deveria preparar o estudante para o vestibular, o Estado não

está oferecendo nem uma coisa nem outra, pois não proporciona o currículo mínimo,

com todas as matérias para que possa disputar um lugar num curso superior. Assim,

o aluno também teria que cursar um pré-vestibular.

Outras pessoas falaram aqui sobre a necessidade do ensino ser mais atrativo. Sou

do  Conselho  Regional  de  Educação  Física,  e  hoje  temos  um  problema.  Há  um

parecer dizendo que o 2º e 3º  anos do ensino médio não precisam ter Educação

Física e que no 1º ano basta haver uma aula. Escolas particulares e algumas da rede

estadual  estão  utilizando esse parecer.  Vou,  inclusive,  identificar  o  número  desse

parecer e passar para o Prof. Jamil. Já conversei com algumas pessoas da Secretaria

que alegaram não existir essa prática, mas é o que ocorre. Gostaria que, durante este

ano, tivéssemos uma resposta da Secretaria de Estado de Educação para sabermos

a que serve o ensino médio. Se não é para o vestibular nem é profissionalizante,

temos que ter um foco. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos, pois certamente você não poderia deixar de dar

sua contribuição,  especialmente levantando uma questão tão perturbadora quanto

essa. Com a palavra, o Sr. Zilton Alves da Silva, da Associação Família de Caná.

O Sr.  Zilton Alves da Silva - Boa tarde. Meu nome é Zilton Silva e represento o

Projeto Cuca Legal da Associação Família de Caná. Trabalhamos com prevenção da
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dependência química, assunto que chegou a ser tratado aqui no aspecto do trabalho

de fora para dentro.  Entretanto, o projeto acredita que o trabalho deve ocorrer de

dentro para fora. Entendo que entre os problemas enfrentados pela escola, o uso

indevido  e  abuso  de  álcool  e  outras  drogas  seja  um  dos  mais  assustadores,

principalmente  nas  escolas  de  periferia.  A solução já  existe,  pois  temos  a  Lei  nº

13.411, de 1999 e o Decreto nº 41.166, de 2000, que obrigam as escolas públicas e

particulares a desenvolverem programas de prevenção sistemáticos e permanentes,

bem como a implantarem, em seus respectivos conteúdos programáticos dos ensinos

fundamental e médio, estudos sobre dependência química e seus efeitos sociológicos

e neuropsíquicos. Pedimos que a lei seja estendida ao ensino superior, incluindo a

capacitação de educadores das redes públicas e privadas para que possam cumpri-

la. 

Para isso, há uma coisa muito interessante. Se entrarmos na escola e prepararmos

os  professores,  isso  não  vai  funcionar,  pois  os  novos  professores  que  virão  não

estarão  preparados  para  trabalhar  com  essa  prevenção.  O  professor,  principal

interlocutor  para  o  aluno,  precisa  estar  preparado para  lidar  com o  problema,  de

forma assertiva, dentro e fora da sala de aula. Já existe também a Lei nº 11.343, de

2006, que prevê o estabelecimento de políticas de formação continuada na área de

prevenção do uso indevido de drogas para profissionais da educação nos três níveis

de ensino e a implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de

drogas  nas  instituições  de  ensino  público  e  privado,  alinhados  às  diretrizes

curriculares nacionais, e dos conhecimentos relacionados a drogas. Como fazer isso?

Não sei qual  a palavra ou o verbo correto.  Será exigir  ou garantir  que essas leis

sejam cumpridas? Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Clarice. 

A Sra. Clarice - Obrigada. O que tenho para falar é importante, e nenhuma entidade

estudantil  falou  sobre  essa  questão.  Meu  nome  é  Clarice  e  represento  a  União

Estadual dos Estudantes. Gostaria de expor a questão da Universidade Estadual de

Minas Gerais - Uemg. Algumas pessoas já falaram aqui sobre uma das principais

reivindicações  do  movimento  estudantil  mineiro  e  um  dos  principais  gargalos  da

educação superior no Estado de Minas Gerais.  A maioria dos câmpus da Uemg é
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gerida hoje por fundações privadas de ensino. Isso significa que grande parte dos

estudantes da Uemg paga mensalidades altas  pelo ensino,  ou  seja,  é um ensino

privado. É uma contradição estudar numa universidade que se diz estadual, mas, na

verdade,  é  privada.  Além dessa ambiguidade,  sabemos  que  isso  significa  menos

recursos para a assistência estudantil, menos estrutura nas universidades. É apenas

esse o recado. Isso é primordial para pensarmos sobre a educação no Estado e, com

certeza,  essa é  uma das  principais  agendas  do  movimento  estudantil  mineiro  no

movimento de educação do Estado. Obrigada.

O Sr. Presidente - Nós é que agradecemos. Como a questão da Uemg foi uma das

mais abordadas em nosso fórum e como temos a presença da Vice-Reitora da Uemg,

acho muito razoável que haja uma brevíssima participação da Sra. Santuza Abras.

A  Sra.  Santuza  Abras  -  Agradeço  pela  intervenção  dos  estudantes.  Quero

esclarecer, Clarice, que a Uemg é inteiramente gratuita. Ela tem algumas fundações,

que eram associadas, e existe um programa de bolsas, chamado ProUemg. Todos os

alunos carentes que comprovam que o são, de acordo com análises, recebem em

conta própria uma quantia para pagarem essas fundações. Está sendo pensada a

possibilidade de estadualização dessas fundações. Não podemos confundir e dizer

que a Uemg cobra. A Uemg não cobra nem matrícula, ela é inteiramente gratuita.

Essas  fundações  do  ProUemg,  que vieram  por  força  de  lei,  oferecem  bolsas  de

ensino, pesquisa e extensão para o interior e de extensão e pesquisa para a Capital,

já  que  na  Capital  ela  é  inteiramente  gratuita.  Há  também  unidades  inteiramente

gratuitas no interior, que não são fundações. É bom esclarecermos isso.

O  Sr.  Presidente  -  A Uemg  será  indubitavelmente  objeto  de  debate  na  nossa

Comissão de Educação.  Se me permite,  Flávio,  não queria  abrir  o  debate agora,

porque estamos no encerramento. 

A Sra.  Liliane Arouca  do Carmo -  Deputado  Paulo  Lamac,  com licença.  Sou  a

Liliane Arouca, estou à sua esquerda. Muito objetivamente, gostaria de fazer também

uma observação quanto à Uemg e à UFMG, porque a acessibilidade nesses locais é

zero. Não há acessibilidade na Uemg do Padre Eustáquio, não há banheiro. Diga-se

de passagem, na Faculdade de Direito da UFMG nem os elevadores têm espelho

para entrarmos. Não há acessibilidade também no banheiro da Fafich. Desculpe-me a
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interrupção, mas é uma questão muito importante, é uma vergonha. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Liliane.

O Sr. Flávio Nascimento - Mesmo hoje não fazendo parte das entidades estudantis

gerais,  acompanhei muito este debate. Só para esclarecer,  professora, sei que as

fundações são independentes,  apesar  de receberem financiamento,  muitas  vezes,

público. Quando fazemos um debate sobre a gratuidade da Uemg é no sentido de

estadualizar  a  universidade,  elevando  o  debate  da  importância  da  universidade

estadualizada. Não há contradições.

O Sr. Presidente - Essa foi até uma das propostas apresentadas aqui por escrito, foi

lida uma contribuição de um dos telespectadores da TV Assembleia. Certamente esse

tema voltará ou continuará em discussão na nossa Comissão de Educação. Tenho

certeza de que a Prof. Santuza estará conosco nesta Casa para debater amplamente

a questão da Uemg.

Para fazer suas considerações finais, passo a palavra ao Prof. Jamil Cury.

O Sr. Carlos Roberto Jamil Cury - Gostaria de louvar esta iniciativa da Assembleia.

Como ela reconhece o poder da cidadania, gostaria de reforçar uma das coisas sobre

a qual falei: as escolas, associações e organizações devem ler esse Plano Decenal e

fazer um acompanhamento diário dele para que haja um monitoramento no biênio.

Com isso,  daqui  a dois  anos poderá ocorrer  uma avaliação para fazermos desse

Plano não um atestado de belas intenções, como diz a exposição de motivos, mas

um Plano que efetive a educação em Minas Gerais como direito da cidadania.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Prof. Jamil Cury, pela brilhante e importantíssima

participação.  Passo  a  palavra,  para  considerações  finais,  à  Profa.  Suely  Duque

Rodarte.

A Sra. Suely Duque Rodarte - Obrigada. Primeiramente agradeço pela oportunidade

de a Undime estar presente, principalmente pela nossa representação para todos os

853 Municípios de Minas Gerais. 

Agradeço ainda, Deputado Paulo, este momento de democracia aqui instalado e

vivenciado, que contou com a possibilidade de realização de todas as exposições

com clareza e responsabilidade.

Parabenizo o público que permaneceu até o fim da reunião. Este merece parabéns.



508
____________________________________________________________________________

Diante deste público,  afirmo que esta abertura é  um compromisso do Legislativo.

Queremos  um  País  melhor  e  queremos  participar  dessa  construção.  É  isso  que

significa nossa presença aqui.

Coloco à disposição desta Assembleia Legislativa a Undime, para que possamos

reestudar,  acompanhar  e  monitorar,  com  certeza  junto  às  demais  associações,  o

Plano Decenal. Espero, como disse o Prof. Jamil, que daqui a dois anos possamos

comemorar.

Parabéns a V. Exa., que é exímio Presidente de Mesa.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado.  Estamos  começando  nosso  trabalho  e

aprendendo com as pessoas que sabem mais. O Prof.  Jamil  e a Profª  Suely são

referência para nós, de longa data. Agradecemos muito a participação, Suely,  e o

apoio por sua atuação na educação do Estado, a qual vem sendo decisiva para a

consolidação  e  para  o  fortalecimento  das  Secretarias  Municipais  em  toda  Minas

Gerais. Com a palavra, o Deputado Bosco. 

O Deputado Bosco - Eu as farei de forma bastante breve, Presidente, inicialmente

para cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos nesta importante reunião e, em

seguida,  para  saudar  também  nossos  palestrantes,  como o  Prof.  Carlos  Roberto

Jamil Cury, a Profª Suely e o Prof. João Batista, que nos honrou com sua presença e

com sua palestra.

De  forma  muito  especial,  quero  também  cumprimentar  todos  os  presentes:  as

educadoras e os representantes de instituições e entidades, que têm tudo a ver com

a educação do nosso Estado, que se preocupam realmente com esse assunto de

grande  importância  e  relevância,  que  deram  contribuição  sobremaneira  para  que

possamos, junto aos demais Deputados desta Casa, criar uma agenda positiva, que

venha a  somar  e  nos  fazer  colher  frutos  importantes  para  o  desenvolvimento  do

nosso Estado, sobretudo na área da educação.

Estou  iniciando  meus  trabalhos  como  Deputado,  pelo  primeiro  mandato,  mas

sempre, como Vereador, em minha cidade, Araxá, desenvolvi trabalho muito próximo

às escolas e às educadoras, porque sabemos que o desenvolvimento de uma cidade,

de um Estado e de um País passa necessariamente pelos caminhos da educação.

Portanto,  nosso muito obrigado pela  presença de todos os senhores e senhoras.
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Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais manifesta

seus agradecimentos aos expositores, às autoridades, aos demais participantes, ao

público em geral.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/2/2011

Presidência do Deputado Ulysses Gomes

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

da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -

Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do Sr. Bernardo Novais

da Mata Machado - Apresentação de sugestões - Palavras do Sr. José Márcio Barros

-  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  da  Sra.  Clarice  de  Assis  Libânio  -

Apresentação de sugestões - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Celinho do Sinttrocel  -

Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - João Leite - Luiz Henrique -

Marques Abreu - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Ulysses  Gomes)  -  Às  9h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta  reunião  à  realização do Fórum Democrático para  o

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  com  o  objetivo  de  receber  sugestões  de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da
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Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  as  Exmas.  Sras.  Fernanda

Medeiros Azevedo Machado, Chefe de Gabinete da Secretaria Estadual de Cultura de

Minas  Gerais,  representando  a  Secretária,  Eliane  Parreiras;  e  Clarice  de  Assis

Libânio,  Coordenadora  Executiva  do  projeto  Favela  É  Isso  Aí;  e  os  Exmos.  Srs.

Bernardo  Novais  da  Mata  Machado,  Coordenador  de  Relações  Federativas  e

Sociedade  do  Ministério  da  Cultura;  e  José  Márcio  Barros,  Coordenador  do

Observatório da Diversidade Cultural e do Programa “Pensar e Agir com a Cultura”.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr. Arnaldo Godói,

Vereador de Belo Horizonte.

Palavras do Sr. Presidente

Até algum tempo atrás, era comum entre a população brasileira a concepção de

cultura como um campo de atividades ou de valores restrito a um pequeno grupo de

cidadãos,  como  professores,  intelectuais,  músicos,  artistas  plásticos,  artesãos,

detentores de conhecimentos ou dons especiais, capazes de pensar e refletir por nós,

de produzir livros, peças ou composições para nossa fruição e entretenimento.

Uma  compreensão  mais  ampla  e  amadurecida  sobre  o  tema,  englobando  as

realidades  e  fenômenos  sociais,  acabou  se  refletindo na Constituição  Federal  de

1988, segundo a qual “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, referentes à identidade,

à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade”.

Assim, fazem parte da nossa cultura as diversas formas de expressão e de criação,

seja  no  campo artístico,  seja  no  campo científico  seja  no  campo tecnológico,  na

nossa história e em nossos costumes, nas obras, documentos e espaços destinados

às  manifestações  artístico-culturais,  conjuntos  urbanos  e  sítios  de  valor  histórico,

paisagístico,  arqueológico  e  ambiental.  Ou  seja,  podemos  entender  como cultura

muito do que contribui para a nossa formação, para a assimilação de valores e para a

integração dos cidadãos ao seu meio social.

A Constituição brasileira foi  além ao estabelecer que cabe ao Estado “garantir a
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todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional” e

ainda “apoiar  e  incentivar  a  valorização e  a difusão das manifestações culturais”.

Assim,  cabe  ao  conjunto  da  sociedade  não  apenas  usufruir  eventualmente  dos

produtos  da  cultura,  mas  participar  efetivamente  de  sua  construção  e  suas

manifestações.

As diretrizes nacionais, naturalmente, foram incorporadas pela Constituição mineira

e pelos órgãos estaduais encarregados de promover nossa cultura, mas eles ainda

esbarram em várias dificuldades de implementação das políticas culturais, como as

de articulação entre as instâncias federal, estadual e municipal, de financiamento de

projetos e da efetiva participação dos diversos segmentos sociais.

Sabemos que esta Casa há muito tempo se preocupa com a promoção da cultura

em nosso Estado, realizando amplas discussões sobre o assunto, entre as quais se

destacam, mais recentemente, o debate público sobre financiamento e incentivo à

cultura, em junho de 2009, e a “II Conferência Estadual de Cultura”, em dezembro do

mesmo ano. Entre as normas aprovadas neste Parlamento, podemos citar a Lei de

Incentivo à Cultura, a que cria o Fundo Estadual de Cultura e a que dispõe sobre a

política cultural do Estado. Com a realização deste fórum democrático, as Deputadas

e os Deputados mineiros reafirmam sua permanente atenção ao tema.

Agradecemos aos ilustres expositores, aos demais presentes a este encontro e a

todas as pessoas e instituições que contribuem para sua realização, com a certeza de

que daqui sairão valiosas proposições para que possamos avançar na valorização e

na democratização da cultura em Minas Gerais.

Desejo  a  todos  um  ótimo  fórum  e  que,  de  fato,  possamos  não  só  encontrar

caminhos, mas também formas para a efetivação daquilo que sonhamos oferecer a

todo o nosso povo na cultura.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - A Presidência convida todos a assistirem à exibição de um vídeo

produzido pela TV Assembleia sobre o tema de hoje: cultura.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Esclareço a todos que, entre uma exposição e outra, abriremos
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espaço para a apresentação de sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e de

outras  enviadas  por  meio  de  consulta  pública,  pelo  formulário  da  Assembleia

“Participe  Agora”  e  pelo  0800.  A partir  deste  momento  os  participantes  poderão

encaminhar  suas  sugestões  por  escrito,  no  formulário  próprio  que  está  sendo

distribuído pela equipe de apoio. Os que desejarem fazer sua intervenção oralmente

devem  especificar  isso  no  formulário.  Informamos  que  os  telespectadores  da  TV

Assembleia também poderão participar. Basta acessar o “site” www.almg.gov.br, abrir

o  “link”  do  fórum  democrático  e  clicar  em  “Participe  Agora”  para  enviar  suas

contribuições ou telefonar gratuitamente para o 08007092564. São vários os espaços

em que cada um poderá participar, aqui ou em sua residência. 

Palavras do Sr. Bernardo Novais da Mata Machado

Bom dia a todos, ao Deputado Ulysses Gomes, que preside esta reunião, e aos

meus amigos Clarice Libânio, José Márcio e Fernanda Machado, que representa a

Sra.  Eliane Parreiras,  Secretária  de  Cultura  de  Minas  Gerais.  Também faço uma

saudação aos Deputados presentes. Não sei se estou vendo todos, mas estão ali o

Deputado Durval Ângelo e o Deputado João Leite. Saúdo também o Vereador Arnaldo

Godoy e todos os fazedores de cultura de Minas Gerais. Sou mineiro. Hoje venho do

Ministério da Cultura, mas minha militância cultural e política sempre foi aqui. Então, é

um prazer estar nesta Casa, da qual também já fui funcionário comissionado durante

quatro anos. 

A  minha  fala  será  sobre  a  parte  que  me  cabe  no  Ministério  da  Cultura:  a

implantação do Sistema Nacional de Cultura. Como solicitado pela organização deste

fórum,  vou  propor  uma  agenda  legislativa  em  torno  da  implantação  do  Sistema

Estadual de Cultura de Minas Gerais, evidentemente uma agenda que deve combinar

uma cooperação entre o Poder Executivo, principalmente por meio da Secretaria de

Cultura  do  Estado,  o  Poder  Legislativo  e  também  a  sociedade,  em  especial  os

segmentos culturais.

Como eu dizia, a proposta é que haja uma cooperação entre o Poder Executivo, o

Legislativo,  os  vários  setores  culturais  -  hoje  há  19  segmentos  representados  no

Conselho Nacional de Política Cultural - e a sociedade em geral, para a implantação

do Sistema Estadual de Cultura de Minas Gerais como forma de integração nesse
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esforço de criação do Sistema Nacional de Cultura.

Nesses 20 minutos, vou-me basear em dois documentos do Ministério da Cultura,

que estão disponíveis no “site” do órgão, que acolhe um “blog” específico do Sistema

Nacional de Cultura. O primeiro é a “Proposta de Estruturação, Institucionalização e

Implementação do Sistema Nacional de Cultura”; o segundo resume o anterior, que é

o “Guia de Orientações para os Estados” - há também o “Guia de Orientação para os

Municípios” - para a implantação do Sistema Nacional de Cultura. Nesse guia há até

uma proposta de modelo de lei de criação dos sistemas estaduais e municipais de

cultura,  assim  como  também  do  Sistema  Nacional,  que  ainda  carece  de  uma

legislação  infraconstitucional  enquanto  tramita  no  Congresso  Nacional  emenda

criando o Sistema Nacional de Cultura na Constituição brasileira.

O  que  é  o  Sistema  Nacional  de  Cultura?  Basicamente  é  uma  proposta  de

institucionalização das políticas culturais e de fortalecimento das políticas públicas de

cultura.  É  também  um  modelo  de  gestão  que  visa  superar  essa  fragilidade

institucional  que todos certamente  conhecem e que caracteriza  muito as  políticas

culturais no Brasil em todos os níveis. Para que superar essa fragilidade institucional?

Para responder ao comando constitucional do art.  215, que dispõe, com todas as

letras, que cabe ao Estado garantir a todos os cidadãos o pleno exercício dos direitos

culturais. Esse comando constitucional reflete-se na Constituição do Estado de Minas

Gerais,  cujo art.  217 contém palavras semelhantes ao dispor que o poder público

deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Em vez de “Estado”, a

Constituição mineira optou por “poder público”, para evitar aquela confusão entre o

Estado ente geral e o Estado ente federado. Mas os termos são os mesmos: o poder

público deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais. É o teor do art.

207 dessa Constituição, que, como assessor da Assembleia, também ajudei a fazer.

Onde há direitos dos cidadãos há também deveres deles e deve haver garantias do

exercício  de  tais  direitos.  E  não  há  como fazê-lo  sem  a  presença  do  Estado.  A

proposta  do  Sistema  Nacional  de  Cultura  é  justamente  fortalecer  as  instituições

públicas para que sejam capazes de garantir  esses direitos. Quais são os direitos

culturais? Esse é o tema a que me dedico nos 10 últimos anos e que ainda não está

estabelecido sequer internacionalmente. As faculdades de Direito começam a tratar
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de direitos culturais.  O grande esforço do documento a que me referi  no início é

formular uma lista de direitos culturais, que o Ministério da Cultura está propondo,

inclusive no plano internacional para a Unesco e para as Nações Unidas, a fim de que

a  própria  Unesco  reivindique  reflexões  dos  Estados  membros  sobre  os  direitos

culturais. Então, o governo brasileiro propõe essa lista de direitos culturais no plano

internacional.

Aconselho a todos que leiam esse documento,  que está disponível  no “site”  do

Ministério. De maneira breve, são quatro direitos culturais que propomos: primeiro,

direito  à  identidade  e  à  diversidade  cultural,  que  muitos  tratam  como  direito  à

memória. Achamos que o termo “direito à memória” é muito bonito e até resumiria

melhor  o  que  propomos,  mas,  necessariamente,  remete-nos  ao  passado.  Ao

contrário,  sabemos  que  a  identidade  é  um  processo  de  construção,  e  não  só  a

identidade  individual,  mas também as  coletivas.  Propomos  essa nomenclatura  de

direito à identidade e à diversidade cultural. Segundo, direito à participação na vida

cultural,  como  está  expresso  no  art.  27  da  Declaração  Universal  dos  Direitos

Humanos; terceiro, direito autoral, que consideramos como direito cultural; e, quarto,

direito e dever de intercâmbio cultural no plano nacional e no plano internacional. E

dividimos o direito à participação na vida cultural em quatro direitos: livre criação, livre

difusão, livre fruição ou acesso e livre participação nas decisões de política cultural.

Essa lista de direitos culturais seria o fundamento e a base de qualquer política

pública na área da cultura. A partir  dessa base fundamental,  dessa plataforma de

direitos, propomos um modelo institucional para a União, os Estados e os Municípios

que caracteriza a concretude do Sistema Nacional de Cultura. Estabelecemos nove

componentes  dessa  estrutura  institucional,  divididos  em  quatro  atribuições

fundamentais. A função de coordenação cabe ao órgão gestor de cultura, ou seja, no

plano da União, ministérios; no dos Estados, secretarias; e no dos Municípios, as

secretarias municipais. Existem ainda as instâncias de articulação e de deliberação,

que são os conselhos de política cultural,  que consideramos fundamentais porque

asseguram a participação da sociedade nas decisões relativas à política cultural.

É preciso ressaltar que a lista de direitos culturais não caiu do céu: foi retirada de

todos os documentos internacionais sobre cultura dos quais o Brasil  foi  signatário.
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Consideramos que a participação da sociedade nas decisões de política cultural é um

direito cultural garantido. Os conselhos de política cultural são o “locus” institucional

mais adequado. As conferências de cultura estabelecem as macrodiretrizes, enquanto

o conselho se preocupa com a vida cotidiana,  evidentemente com as secretarias.

Estamos propondo a instalação, ainda este ano, da Comissão de Intergestores, em

que será pactuada a divisão de atribuições entre União, Estados e Municípios. Não

estabelecemos atribuições fixas porque a vida cultural é dinâmica. Não acreditamos

que é possível  fazer  no Sistema Nacional  de Cultura  o que foi  feito  no SUS,  no

Sistema Único de Assistência Social e Segurança Alimentar - Suas -, no sistema de

meio ambiente, no de segurança pública e em outros do País, em que há atribuições

específicas  e  delimitadas.  Acreditamos  que  as  atribuições  na  cultura  sejam

concorrentes; que a nossa Constituição é muito flexível; e que a nossa tarefa é muito

complexa.  Conforme  disse,  como  contamos  19  segmentos  representados  no

Conselho Nacional de Política Cultural, a divisão das atribuições deve ser pactuada

nessa Comissão de Intergestores, que reunirá a União, os Estados e os Municípios.

Propomos  aos  Estados que organizem  as  suas comissões  bipartites,  reunindo-se

representantes dos governos estadual e municipais.

Propomos quatro instrumentos de gestão do Sistema Nacional de Cultura, que são

os planos de cultura - recentemente, foi aprovado no Congresso Nacional o Plano

Nacional  de  Cultura,  sancionado  ainda  no  governo  Lula,  em  dezembro  do  ano

passado  -;  o  sistema de  financiamento  à  cultura,  com  ênfase  nos  fundos  desse

segmento,  instrumento  público  mais  adequado  ao  financiamento  à  cultura  que  a

renúncia fiscal, sem abrir mão dela, mas deslocando-se o eixo dessa renúncia para

os fundos de cultura; o sistema de informações e indicadores culturais necessários ao

planejamento da política cultural; e o programa de formação de gestores culturais,

para que tenhamos uma área progressivamente mais  profissionalizada na gestão.

Finalmente, criaremos sistemas setoriais de cultura à medida que a demanda cultural

for  crescendo,  o  que  é  a  nossa expectativa.  Alguns  já  existem,  como o  Sistema

Nacional  de  Bibliotecas  e  o  Sistema Nacional  de  Museus.  Está em construção o

Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. E outros serão criados.

Em suma, este é o arcabouço institucional que propomos: órgãos coordenadores
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em nível de secretaria e Ministério;  conselhos de política cultural;  conferências de

cultura;  comissões de intergestores;  planos de cultura; sistemas de financiamento;

sistema de informações; e programa de formação de gestores.

Tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 416, que

institui o Sistema Nacional de Cultura, já aprovada na Comissão Especial da Câmara

dos Deputados. Aguardamos sua votação em Plenário e, após, no Senado. Já foi

aprovada a Lei do Plano Nacional de Cultura. Chamo a atenção da Casa e de todos

que me ouvem para a tramitação da nova lei de financiamento e incentivo à cultura, a

que  demos  o  nome  de  Pró-Cultura,  que,  além  de  fazer  esse  deslocamento  da

renúncia fiscal para o fundo, tem um capítulo específico sobre o financiamento do

Sistema Nacional de Cultura. Está previsto nos arts. 20 a 23 do Pró-Cultura que, no

mínimo, 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura devem ser transferidos a

Estados  e  Municípios,  fundo  a  fundo,  desde  que  tenham  o  que  consideramos  o

núcleo  básico  do  sistema,  que é  o  que chamamos,  de  forma bem-humorada,  de

“conselho plano de fundo” - CPF. Como a transferência é feita fundo a fundo e Minas

Gerais já possui o seu, os Municípios terão de criá-los. Todos terão de elaborar os

seus planos estaduais e municipais e implantar os seus conselhos, que fiscalizarão a

aplicação  desses  recursos.  Acredito  que  o  Pró-Cultura  terá  uma tramitação  mais

rápida,  pois  todos  já  viram  que  o  governo  está  com  uma  maioria  relativamente

folgada no Congresso Nacional. Acreditamos que o Pró-Cultura será aprovado com a

devida rapidez e aconselhamos que Estados e Municípios se preparem para esse

comando legal, que prevê a transferência de recursos fundo a fundo, desde que os

entes federados tenham seus planos, seus conselhos e seus fundos instituídos.

Concluindo, a nossa proposta para a agenda legislativa gira em torno disso. Minas

Gerais já possui  seu órgão específico de cultura,  mas achamos que quanto mais

órgãos  de  cultura  houver  para  tratar  especificamente  da  cultura  melhor  será.  É

evidente que isso dependerá de cada contexto porque muitas vezes a cultura estará

junto com a educação, com o turismo e com outras políticas públicas, que deveriam

ser  encaminhadas  aos  órgãos  específicos,  mas  isso  depende  de  cada  lugar.  O

Estado de Minas Gerais já possui não só sua secretaria,  mas também fundações

como a Clóvis Salgado, a Fundação de Arte de Ouro Preto. Já existe um sistema de
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financiamento, com fundo e renúncia fiscal, que é uma das melhores leis de fundo de

cultura do País. A Secretária Eliane Parreiras, do Conselho, informou-me em Brasília

que está em processo de implantação. O Conselho Estadual de Cultura de Minas

Gerais já existe em lei,  mas carece de implantação. Para nós é fundamental  que

esses  conselhos  sejam  paritários,  com  escolha  democrática  dos  membros  da

sociedade, que não sejam aqueles  conselhos tradicionais da área da cultura,  que

reúnem apenas personalidades.

Estamos propondo na lei que esses conselhos sejam democráticos, paritários, com

um mínimo de 50% de representação da sociedade civil. Falta ao Estado de Minas

Gerais  colocar  o  seu  conselho  em ação.  A iniciativa  privada em Minas  Gerais  já

oferece alguns cursos avançados de gestão cultural e o Estado já está integrado ao

sistema de bibliotecas e museus. Falta um sistema de indicadores e informações

culturais que também ainda está incipiente no plano federal, é bom que se diga. E

falta  também uma lei  de  criação do sistema estadual  de  cultura  porque a  nossa

proposta é que não basta ter os componentes, eles têm que ter conexão uns com os

outros. E quem garantirá essa conexão será uma lei específica do sistema estadual

de cultura, que propomos como agenda para a Assembleia Legislativa de Minas. E

falta um plano estadual de longa duração. O plano nacional é decenal  e cabe ao

Ministério  da Cultura, nos próximos quatro meses, estabelecer as metas porque o

plano é muito genérico. Na verdade, o Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais foi

objeto de emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, assim como o plano

nacional foi objeto de emenda na Constituição Federal, como consta no § 3º do art.

207  da  Constituição  mineira,  fruto  da  Emenda  nº  81,  que  determina  que  a  lei

estabelecerá  o  plano  estadual  de  cultura,  de  duração  plurianual,  visando  ao

desenvolvimento das ações de que tratam os incisos desse artigo, que são as ações

culturais, e de outras consideradas relevantes pelo poder público para a garantia do

exercício  dos  direitos  culturais  pela  população.  Esse  é  o  §  3º  do  art.  207  da

Constituição do Estado de Minas Gerais que consideramos ser a principal agenda

que o Legislativo deverá tocar porque a Assembleia Legislativa, com essa prática já

consolidada  e  bem-sucedida  de  realizar  fóruns  técnicos,  seminários,  palestras  e

conferências, poderá servir como mediadora entre a sociedade e o Poder Executivo
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para a discussão desse plano, que não poderá ser um plano de gabinete, mas terá

que  ser  um  plano  construído,  como  foi  o  Plano  Nacional  de  Cultura,  que  foi

amplamente discutido em seminários em todo o País. A ideia é que esse plano se

transforme em lei depois de elaborado, como foi o plano nacional. Além da criação da

lei do Sistema Estadual de Cultura, é fundamental a elaboração e a transformação

em lei do Plano Estadual de Cultura. Nesse aspecto, a Assembleia Legislativa poderá

desempenhar um papel muito importante. Muito obrigado.

Apresentação de Sugestões

O  Sr.  Presidente  -  Bernardo  Novais,  muito  obrigado  por  suas  contribuições.

Assistiremos agora ao vídeo com sugestões de Alessandra Drummond, especialista

em direito cultural, para subsidiar a construção da agenda da Assembleia para os

próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura de algumas contribuições recebidas

por via da Consulta Pública, que estará em funcionamento no “site” da Assembleia -

www.almg.gov.br.  -  até  o  dia  28  de  fevereiro.  Informamos  que  a  íntegra  das

contribuições está no “site”.

Sugestão enviada por Cláudia Marques de Oliveira, de Pedro Leopoldo: valorização

e  difusão  da  cultura  afro-brasileira,  desfocando  da  cultura  europeia  e  ocidental

historicamente dominante e elitizada.

Sugestão  enviada  por  Jadison  Silva  Nantes,  de  Belo  Horizonte:  ampliação  do

evento Arraial de Belô e incentivo financeiro às quadrilhas juninas.

Sugestão  enviada  por  Guilherme  Bragança,  de  Belo  Horizonte:  incentivo  à

formação  de  grupos  corais  nas  escolas  públicas,  como uma das  iniciativas  para

implementar a Lei Federal nº 11.769, e realização de festivais de corais nas escolas

do interior do Estado.

Sugestão enviada por Paulo, de Belo Horizonte: valorização do servidor da cultura

com  a  realização  de  concursos  públicos  para  músicos,  atores,  dançarinos  e

escritores,  fortalecendo  a  estrutura  e  valorizando  os  sucateados  equipamentos

públicos estaduais já existentes.

Abriremos agora espaço para as contribuições dos participantes. Solicitamos aos
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que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e  sucintos,

dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que entreguem

antes sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá de até 3

minutos para fazer a sua intervenção. A leitura e a apresentação oral de propostas

serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas.

Com a palavra, o Sr. Marlon Benito.

O Sr. Marlon Benito - Bom dia a todos. Os primeiros tópicos que mencionarei serão

cultura e política. As duas são unha e carne, e uma comete adultério com a outra,

para não falar de outras coisas.

O outro tópico que quero salientar trata de residências artísticas. Observamos um

grande número de casarões que são demolidos ou ocupados por mendigos. Onde

está a residência artística? Onde está a difusão de língua e de cultura? Isso também

faz parte da esfera da educação. E, também, movimentos culturais.

Termino minha manifestação para que todos tenham a palavra “intercâmbio”  na

cabeça, o que não acontece hoje em Belo Horizonte. 

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  ao  Marlon.  Daremos  sequência  às  demais

inscrições, que intercalaremos entre os participantes. 

Palavras do Sr. José Márcio Barros

Bom dia a todos. Cumprimento o Deputado Ulysses, a quem agradeço pelo convite

para  estar  aqui,  que  muito  me  honra  e  me  desafia;  os  demais  Deputados,  os

Vereadores,  os  educadores,  os  gestores  culturais,  os  militantes  da  cultura  e  os

queridos amigos que estão presentes e que acompanham este fórum a distância. 

Por força da minha formação como professor, sempre procuro entender qual é a

pergunta que organiza o nosso encontro. Começo a minha exposição propondo que

entendamos o que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais chama de agenda da

instituição para promover o desenvolvimento do Estado. Há alguns detalhes de ordem

conceitual  e  política  que  precisam  ser  esclarecidos  para  que  eu  traga  alguma

contribuição a este debate.

Não falo como cientista político ou como especialista do Poder Legislativo, mas,

como cidadão, entendo que esta Casa tem três grandes funções para desenvolver. A

primeira é representar o povo; a segunda é elaborar leis, entendidas como aquilo que
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dá estabilidade, que cria continuidade na vontade pública; a terceira é fiscalizar a

execução daquilo que, por consenso, foi tido como necessidade de realização.

Se não estou muito errado, acredito que, para que esta Casa represente o povo,

tem que expressar sua diversidade, porque não há como pensarmos Minas Gerais no

singular. E não é apenas com poesia que resolveremos o problema da diversidade

cultural  deste Estado. Temos poetas famosos que nos emocionam falando que as

Minas são muitas, mas essa pluralidade não se efetiva do ponto de vista das políticas

públicas de cultura. Portanto, para que esta Casa efetivamente represente o povo em

sua diversidade, precisamos também colocar em sua agenda a reforma política.

Segundo, se aqui é o lugar de se fazer leis, é preciso, cada vez mais e com mais

competência,  compreender  a  realidade  sobre  a  qual  precisamos  agir  e  criar

instrumentos estáveis e legítimos para tal: as leis e as políticas públicas. Não vejo

outra forma de se fazer isso em uma sociedade democrática, a não ser por meio da

participação. 

Em terceiro lugar, fiscalizar o Executivo exige autonomia, e uma autonomia exercida

com ética. Para entendermos a agenda desta Casa, para pensar e articular a cultura

e o desenvolvimento, existem alguns pressupostos: a reforma política, a participação

e a ética. Além disso, precisamos, obviamente, pensar em qual é o escopo, quais são

as atribuições, as competências desta Casa, para não demandarmos dela o que não

está  na  sua  alçada  e  não  perdermos  tempo.  Se  consultarmos  a  Constituição

Estadual, veremos que as atribuições da Assembleia são muito amplas, apesar de

estarem  focadas  em  determinadas  questões:  planejamento,  execução  e

financiamento  das  políticas  públicas  do  Estado,  sistema  tributário,  plano  de

desenvolvimento, normas gerais de planejamento das funções públicas de interesse

comum,  criação  e  extinção  de  cargos,  regime  jurídico  do  funcionalismo  público,

fixação de quadros de emprego, criação e estruturação das Secretarias, além de tudo

o que diz respeito a bens de domínio público e de fiscalizar o Executivo, julgar suas

contas, fiscalizar e controlar seus atos, zelar pela preservação de sua competência

legislativa,  etc.  Então,  considerando  o  escopo  de  atribuições  legais  desta  Casa,

precisamos pensar nessa agenda.

Além disso, parece-me que o termo “desenvolvimento” não é consensual. Ele não é
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universal nem conceitual, ou seja, não basta apenas dizer desenvolvimento: é preciso

definirmos de que desenvolvimento estamos falando e qual é a relação que queremos

estabelecer entre as políticas públicas de cultura e ele. Será que ainda acreditamos

em  um  modelo  que  limita  desenvolvimento  a  crescimento?  Vamos  aqui  ficar

colecionando estatísticas de crescimento, sem os devidos cuidados de compreendê-

las?  Ainda  trabalhamos  com  a  ideia  de  que  qualquer  crescimento  gera

desenvolvimento? Vamos trabalhar um modelo de desenvolvimento que divorcia os

elos  que  unem  seus  vários  vértices?  Vamos  continuar  cada  um  cuidando

corporativamente daquilo que lhe interessa, cada um produzindo desequilíbrios para

os  outros?  Vamos  continuar  tratando  a  cultura  apenas  como  mercadoria  e

entretenimento? A visibilidade da cultura estará apenas no PIB?

Precisamos  definir  rapidamente  o  que  entendemos  por  desenvolvimento,  e

rapidamente proponho trabalharmos com a ideia do desenvolvimento humano, que

lida com a ideia de mudança social, de liberdade social, de oportunidades de saúde,

habitação  e  cultura,  de  respeito  pessoal  e  de  direitos  humanos.  Além  disso,

precisamos trabalhar com um modelo de desenvolvimento que articula aquilo que o

Banco  Mundial,  há  décadas  -  mas  infelizmente  parece  que  o  óbvio  cai  no

esquecimento -  faz,  promovendo a articulação e a integração dos quatro tipos de

capitais essenciais para tal  desenvolvimento: o natural,  o construído pelo trabalho

humano, o próprio ser humano e o social, que nos trouxe até aqui. É a capacidade de

transformarmos nossas diferenças em convergência e cooperação. Se não sabemos

articular  isso,  lamento  e  acho que  a cultura  tem muito  pouco a  contribuir  com o

desenvolvimento.  E  um  modelo  de  desenvolvimento  que  não  reconheça  essa

articulação trará poucas transformações efetivas. 

Outro pré-requisito necessário é sabermos que as três dimensões da cultura, que o

Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura definem não podem ser

separadas:  a  dimensão  simbólica,  antropológica,  a  dimensão  cidadã,  política,

participativa,  e  a  dimensão  econômica.  Se  não  pensamos  na  articulação  efetiva

dessas três dimensões, também acredito que não conseguiremos definir o papel da

cultura para o desenvolvimento deste Estado. 

Portanto, acredito que,  para definirmos o lugar da cultura,  precisamos,  primeiro,
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pensar em sustentabilidade. Sustentabilidade não é um problema apenas ambiental,

mas um problema de articulação entre passado, presente e perspectiva de futuro.

Precisamos pensar que a cultura não é um bem renovável naturalmente. O que é

sustentável  na  cultura  é  tudo  aquilo  que  possibilita  articular  esses  três  eixos

temporais: passado, presente e futuro. É isso que dá sustentabilidade e não apenas

um traço nas nossas planilhas de contabilidade. Segundo, na harmonia entre a lógica

da dimensão simbólica da cultura e a razão do mercado. Do contrário, a razão do

mercado substitui e invade a dimensão simbólica da cultura, e aí os custos são altos.

Terceiro, na articulação entre patrimônio natural e patrimônio cultural, tanto do ponto

de vista material quanto imaterial. Não basta apenas preservar aquilo que restou da

nossa memória, é preciso preservar as condições para que continuemos produzindo

cultura  e,  portanto,  produzindo  identidades  e  memórias.  Se  não  articularmos  as

condições para a cultura continuar existindo, ela corre o risco de ter lugar apenas nos

nossos equipamentos culturais, e não na vida cotidiana do povo deste Estado. 

A redução das desigualdades locais e regionais. Ou somos capazes de fazer com

que a cultura incida sobre a desigualdade, ou de novo a cultura permanecerá em um

lugar  assessório,  festejado por todos, porém não efetivado como epicentro de um

novo modelo de desenvolvimento.

A consolidação de um modelo democrático de decisões. Isso é essencial. Não se

produz  desenvolvimento  humano  sem  a  participação  efetiva  e  democrática  das

nossas diferentes expressões e segmentos culturais. Por fim, a articulação entre a

diversidade, a multiculturalidade e o pluralismo cultural.

Se não estou equivocado com relação a essas premissas, posso agora partir para

algumas  contribuições  efetivas  para  este  debate  que,  volto  a  dizer,  é  muito

importante. Cumprimento, mais uma vez, a Assembleia Legislativa pela iniciativa, os

Deputados que estão aqui e os demais militantes e comprometidos com a cultura.

Meu  recorte  se  dará  em  financiamento,  formação  e  transversalidade,  porque  eu

imaginava o centro da abordagem do Bernardo e da Clarice que vai falar daqui a

pouco.

A primeira proposta que eu gostaria de apresentar para a agenda desta Casa é

fortalecer o lugar da cultura. O fortalecimento do lugar da cultura nesta Casa, no meu
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entendimento, passa, primeiro, pela reconstituição política da Frente Parlamentar de

Apoio à Cultura Mineira, criada em 2004, logo após o Fórum Técnico Cultura, Política

e Financiamento, coordenada pelos Deputados Domingos Sávio e André Quintão. No

meu entendimento,  é fundamental  que esse bloco parlamentar,  atento,  sensível  e

defensor  da  cultura  nesta  Casa,  seja  reconstituído  nas  novas  bases,  nas  novas

realidades políticas e partidárias.

Segundo, a recomposição e o fortalecimento da Comissão de Cultura, permanente.

Até 2004 ou 2005, a cultura era componente da Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia. Na época, houve um grande debate acerca da necessidade de se criar

uma comissão permanente específica para a cultura, dada a importância da área e a

grandiosidade das questões relativas a ciência, tecnologia e educação. Muitas vezes

não havia tempo nem a visibilidade necessária. A comissão foi criada.

Para  vir  aqui,  verifiquei  o  funcionamento  da  Comissão  de  Cultura  no  segundo

semestre de 2010, quando todo o País estava discutindo a implantação do Sistema

Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura, da reforma da Lei Rouanet. Enfim,

havia  uma  discussão  ferrenha  em  torno  da  política  pública  de  cultura,  mas,

infelizmente, encontrei uma comissão desvitalizada. Com todo o respeito aos Srs.

Deputados, sou cidadão e acredito estar aqui não fazendo uma crítica irresponsável,

mas  tentando  contribuir.  A  Comissão  de  Cultura  desta  Casa  foi  muito  bem

coordenada pela ex-Deputada Gláucia Brandão, mas creio ter  ficado enfraquecida

nos últimos tempos. O fortalecimento dessa comissão deve constar da agenda desta

Casa. Das 20 reuniões programadas para o segundo semestre de 2010, apenas 9

foram realizadas. Dessas, nenhuma contou com a participação de todos os membros

nem  dos  efetivos  da  Casa.  Quatro  delas,  ou  seja,  quase  metade  contou  com  a

presença  da  Presidente  e  de  substitutos,  que  não  eram  membros  efetivos  nem

suplentes. As deliberações dessas 9 reuniões foram: 16 projetos de lei de declaração

de utilidade pública; 9 requerimentos de congratulações; 2 projetos de lei  sobre a

Política Estadual de Arquivos, que foi efetivada, existe e é um instrumento importante;

2 requerimentos de tombamento e restauração; 1 pedido de providências em relação

a recursos para a  área de artesanato;  e 1  projeto  que institui  o  Dia Estadual  do

Antigomobilismo. Nada contra quem gosta de carro antigo, mas a minha questão é:
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se  quisermos  pautar  a  cultura  como  elemento  central  de  um  modelo  de

desenvolvimento  do  Estado,  seguramente,  Srs.  Deputados,  precisaremos  rever  o

lugar que a cultura mereceu no segundo semestre do ano passado. (- Palmas.) Se

olharmos  a  composição  da  Comissão,  verificaremos  que  houve  uma  renovação

preocupante. Solicito ao Bloco Minas sem Censura, integrado pelo PT, PMDB, PRB e

PCdoB,  ter  cuidado  em  relação  a  isso.  Hoje,  de  todos  os  membros,  apenas  os

Deputados Juninho Araújo,  Paulo  Guedes,  Rômulo  Veneroso e Vanderlei  Miranda

continuam  nesta  Assembleia.  Permanecem  na  Casa  50%  dos  efetivos  e  dos

suplentes. Então, precisamos pensar nisso com cuidado.

Outra questão que gostaria de propor como ponto para a agenda desta Casa na

área da cultura diz respeito ao acompanhamento efetivo das propostas eleitas como

prioritárias  nas  conferências  estadual  e  nacional.  As  conferências  constituem

mecanismos legítimos de participação da sociedade civil,  portanto não podem ser

apenas documentos que alimentam a militância na época da sua realização e, depois,

tornam-se  publicação  nas  prateleiras  ou  nos  discos  rígidos  dos  nossos

computadores. Houve grande esforço neste Estado e em todo o País para eleger

prioridades.  Gostaria  muito  que  esta  Casa  continuasse  atenta  às  prioridades  ali

levantadas.  Na  linha  dos  mecanismos  de  financiamento  da  cultura,  precisamos

festejar muitas coisas: a existência do Fundo Estadual de Cultura, da Lei Estadual de

Cultura, do ICMS Cultural, dos programas Cena Minas, Filme em Minas, enfim, há

muita  coisa  bacana  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Entretanto,  ainda  enfrentamos

processos  burocratizados  de  acompanhamento  e  prestação  de  contas,  há  pouca

participação das empresas de menor porte no patrocínio de projetos culturais.  Há

falhas no direcionamento dos recursos do ICMS Cultural. Respeitosamente, também

compartilho da alegria no que toca ao vertiginoso aumento do ICMS Cultural, mas

sem  a  vinculação  e  a  obrigatoriedade dos  seus  repasses  aos  Municípios  para  a

própria cultura, infelizmente - lamento - estamos produzindo mais um efeito discursivo

que  efetivamente  uma política  pública.  Está  na  hora  de  se  fazer  uma avaliação

daquilo que retorna efetivamente à cultura, à memória e ao patrimônio por via desse

mecanismo festejado  no  Brasil  inteiro,  pioneiro  em  Minas  Gerais,  que  é  o  ICMS

Cultural. Sem essa exigência de os Srs. Prefeitos destinarem o que recebem, por via
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do  ICMS  Cultural,  à  própria  cultura,  continuaremos  apenas  festejando  gráficos

estatísticos.

Destacamos a impossibilidade de repasse do Fundo Estadual de Cultura a artistas

e grupos não institucionalizados quando grande parte da cultura deste país se dá pela

economia informal. E quem se encontra no mundo informal não tem acesso a esses

mecanismos  de  política  pública.  Há  inexistência  de  programas  sólidos  de

financiamento  para  iniciantes,  para  projetos  de  experimentação,  para  as  próprias

culturas tradicionais identitárias. Também há um grande problema: a falta de clareza e

transparência nos critérios  de  financiamento cultural  das empresas públicas deste

Estado.  É  preciso  abrir  essa  discussão.  Quais  são  os  critérios  adotados  pelas

empresas públicas deste Estado para selecionarem os seus investimentos culturais?

É preciso aumentar o orçamento público para a cultura. Se todos nós somos a favor

da Proposta de Emenda à Constituição n° 150, está n a hora de pensarmos como sair

dos  0,4%  para  o  mínimo  de  1,5%  do  orçamento  público  para  a  cultura.  Se

compararmos o aumento da receita do Estado com o aumento do orçamento para a

cultura,  veremos  que há  uma grande defasagem  entre  o  que  é  arrecadado  pela

receita e o que é investido na área cultural. A média é de 0,5% para a cultura.

A obrigatoriedade da efetiva avaliação dos gastos orçamentários, dos investimentos

por meio de leis e fundos estaduais. A fase de criar mecanismos de financiamento,

nós a cumprimos razoavelmente.  Mas,  além desse aumento,  é preciso avaliar  os

reais  efeitos  que  esses  financiamentos  públicos,  sejam  eles  por  via  da  lei  de

incentivo,  sejam  por  verbas  orçamentárias,  produzem  na  vida  cultural  do  nosso

Estado. Sem avaliação, continuamos apenas no mundo dos discursos.

A proposição de editais  para segmentos específicos da área cultural:  iniciantes,

experimentais, culturas identitárias tradicionais e, obviamente, a democratização do

acesso aos recursos da Cemig, da Copasa e demais empresas públicas do Estado,

além da contínua desburocratização dos mecanismos.

O segundo ponto é  a  formação de gestores culturais,  onde mais  atuo.  Existem

pontos  muito positivos  que facilitariam o enfrentamento  dessas questões.  O lugar

político,  econômico e  institucional  que a  cultura  assumiu  na  vida  deste  país,  nas

últimas décadas, não foi acompanhado pela devida preparação técnica, institucional e
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política para dar conta desse novo lugar. E nós precisamos enfrentar esse problema

rapidamente, de forma definitiva.

Pontos  positivos:  a  existência  de  universidades  públicas  pelo  Estado,  o  que

permitiria a criação de uma rede muito efetiva; a existência de grupos gratuitos de

formatação de projetos, por parte da Secretaria de Estado da Cultura, e de cursos

promovidos por organizações não governamentais, na maioria das vezes, como é o

meu caso, o Observatório da Diversidade Cultural, financiados por verbas públicas,

por  políticas  públicas, pela Lei  Estadual  de Incentivo à Cultura;  e a existência de

cursos  de  pós-graduação.  Temos  competência,  o  que  precisamos  é  enfrentar  as

dificuldades, como o grande desinteresse da maioria das empresas em financiar a

formação de gestores, mediadores e técnicos culturais e áreas enormes do Estado

que não estão dentro dos interesses específicos das empresas. Portanto, as ações

são muito localizadas e não são distribuídas territorialmente. É alto o custo de um

curso  de pós-graduação.  Então,  precisamos  ter  oferta  pública  de  ensino  de  pós-

graduação na área de formação de gestores e mediadores culturais. Há concentração

de ofertas em determinadas regiões, especialmente em Belo Horizonte, baixa oferta

pública gratuita e amplo despreparo por trás das políticas públicas.

Vou também - respeitosamente, porque a participação é fundamental - qualificar a

participação, já que o debate sobre a cultura neste Estado precisa ser qualificado.

Ontem  à  noite,  dei  uma  olhada  na  participação  aberta.  Na  consulta  pública,  a

participação  da  cultura,  até  ontem,  passada  uma  semana  da  consulta  pública

disponível, era de 5% do total das participações. Dessas participações, que são 23,

seis se referem ao conflito entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e feirantes

da Avenida  Afonso Pena;  duas dizem respeito à valorização e  financiamento das

quadrilhas e festas juninas; duas dizem respeito à valorização da cultura afro, com

destaque para  a  cultura  banto.  Depois,  num  patamar  de  uma única  participação,

temos a valorização das fanfarras nas escolas, o uso do Fundo Estadual de Cultura

para preservar e recuperar drogados, implantação do sistema estadual de cultura, a

criação de uma conta-satélite para o turismo, a valorização da pessoa idosa, bolsa de

estudo de arte para carentes, fomento ao vale-cultura no Estado, a valorização da

moda e da diversidade cultural, a valorização do servidor da cultura e a implantação
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do ensino da música nas escolas. Uma única participação até ontem, passados oito

dias  dessa  consulta  pública  aberta  no  “site”,  no  portal  da  Assembleia.  Eram  23

contribuições da sociedade civil que eu classifiquei, além de uma contribuição de uma

gestora cultural - se não me engano, da cidade de Sacramento - que é tão complexa

que não consegui dividir aqui, porque ela pegou todas as áreas da política pública.

No minuto final que me cabe, quero dizer que precisamos, na área da formação,

ampliar  a  oferta  de  formação  de  gestores  culturais,  de  mediadores  culturais,  de

técnicos  em  arte  e  cultura  por  meio  das  nossas  universidades  públicas,

especialmente as universidades estaduais. É necessário mais do que isso, é preciso

criar  uma  política  estadual  de  formação  de  gestores  culturais,  considerando  as

diferentes  competências,  os  níveis  de  formação,  a  descentralização  e  o

acompanhamento de egresso. Senão, daqui a uns anos, estaremos aqui novamente

com o mesmo quadro.

Na área da transversalidade, a última, sugiro aqui - foram sugestões que também

recebi de alunos e amigos - que haja acompanhamento na implantação da Lei nº

11.769,  que  torna  obrigatório  o  ensino  de  música  nas  escolas.  Caso  contrário,

novamente a lei  existirá,  o mecanismo existirá, mas a sua execução se dará sem

qualidade, sem a efetiva competência. O objetivo dessa lei é fazer com que a música

volte. É uma espécie de cavalo de troia para que, por trás disso, possamos entrar

novamente com o teatro, com as artes plásticas, com as demais culturas populares. A

implantação disso com qualidade é condição para que depois a arte e a educação

nas escolas sejam, novamente, uma experiência que nos dê orgulho no Estado.

Acompanhamento da discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da

Região Metropolitana de Belo  Horizonte.  Uma das  atribuições  desta  Casa é  agir,

pensar e acompanhar todos os assuntos relativos a regiões metropolitanas. Foi feito

um  esforço  muito  grande  da  sociedade  civil  para  discutir  o  Plano  Diretor  de

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foram dadas

contribuições  muito  importantes  para  se  pensar  cultura  nessa  articulação  dos

diferentes Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Por força do Estatuto das Cidades, em 2011 teremos de fazer a revisão dos planos

diretores municipais e, para tanto, precisamos pensar sobre o lugar da cultura neles.
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Por  fim, precisamos pensar no componente cultural de todas as outras políticas

públicas, da saúde, da educação, da segurança, do turismo e do meio ambiente, não

apenas como princípios, mas agindo nos instrumentos efetivos: o Plano Plurianual, as

leis orçamentárias e os outros instrumentos efetivos que definem para onde vão as

verbas públicas e onde estão as obrigatoriedades do Executivo.

Peço desculpas se me excedi. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, José Márcio. Além de expor e debater o tema,

você nos chama à centralidade da questão, a pensar o sentido e o objetivo de tudo

isso. Compartilho muito dessas questões, mas me permito fazer uma observação nos

três eixos do papel parlamentar da representação, do ato de legislar e de fiscalizar,

relatado aqui por você. Essa representação nos impõe o desafio de fazer com que ela

seja,  de  fato,  legítima.  Para  isso,  não  há  outra  forma  senão  abrir  o  espaço  da

Assembleia  e  de  cada  mandato  parlamentar  para  ouvir  aqueles  que  dizemos

representar.  Assim,  faremos  com  que  a  nossa  representação  seja  legítima.  Não

podemos compreender a nossa ação como o fato de substituir alguém, mas como o

de  representar.  Ao  compreender  essa lógica  de  representação,  os  temas  e  cada

pauta levantados aqui nos impõem a necessidade de compartilhá-la. Desse modo, as

responsabilidades  também  são  compartilhadas  com  a  sociedade.  Por  isso,  este

espaço  e  as  comissões  são  importantes.  A participação  de  todos  é  de  extrema

relevância.  Contamos com cada um de vocês para que a Assembleia encontre a

resposta para esses questionamentos, como esse puxão de orelha dado aqui pelo

nosso caro companheiro José Márcio Barros. Muito obrigado, José Márcio.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Agradecemos as sugestões até agora recebidas pelo telefone e

pela internet. Convido a todos a assistir agora ao vídeo com sugestões da Secretária

de  Cultura  de  Minas  Gerais,  Eliane  Parreiras,  para  a  construção  da  agenda  da

Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Faremos  agora,  mais  uma  vez,  a  leitura  de  algumas

contribuições recebidas por via da Consulta Pública.
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Sugestão enviada por Paulo, de Belo Horizonte: “Valorização do servidor da cultura

com  a  realização  de  concursos  públicos  para  músicos,  atores,  dançarinos  e

escritores, fortalecendo-se a estrutura e valorizando-se os sucateados equipamentos

públicos estaduais já existentes”.

Sugestão  enviada  por  Makota  Kizandembu,  de  Belo  Horizonte:  “Discussão  da

influência banto nas manifestações culturais e religiosas no Estado de Minas Gerais”.

Sugestão  de  Renato  Gonçalves  Valente,  de  Belo  Horizonte:  “Realização  de

parcerias com empresas privadas, para que essas incentivem seus colaboradores a

buscar lazer cultural, recebendo em troca benefícios fiscais”.

Sugestão de Virgínia  Dolabela de Lima,  de Sacramento:  “Tratamento da cultura

como  componente  primordial  da  saúde  integral  do  homem.  Criação  de  políticas

públicas de respeito à diversidade, incentivo à profissionalização da cultura, fazendo

da  economia  da  cultura  fator  de  desenvolvimento  e  ferramenta  de  geração  de

emprego e renda”.

Recebemos  “e-mail”  de  Rafael  Couto  Rezende,  do  Município  de  Contagem:

“Parabéns à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela iniciativa desse fórum. Sem

cultura,  não existe progresso na sociedade.  Hoje estamos vendo um exemplo  de

cidadania na política mineira”. Muito obrigado, Rafael.

“E-mail”  enviado  por  Ângela  Leite  de  Souza,  de  Belo  Horizonte,  destinado  ao

Bernardo, nosso primeiro expositor:  “Embora se trate de tema de âmbito nacional,

gostaria que o senhor discorresse sobre como anda a proposta de revisão da lei de

direitos autorais, que foi objeto de consulta pública no ano passado e que também

provocou forte  reação contrária,  especialmente  quanto ao  conflito  que a  proposta

estabelece entre os direitos do autor e o livre acesso aos bens culturais”.

O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado - Já foi direto na maior polêmica. Bom,

vocês sabem que o projeto de lei de revisão dos direitos autorais estava na Casa

Civil,  que  é  justamente  quem  examina,  finalisticamente,  no  âmbito  do  Poder

Executivo, os projetos de lei, submete-os ao Presidente da República e os encaminha

ao  Congresso  Nacional.  É  praxe  no  início  de  qualquer  governo,  inclusive  em

governos de continuidade, que projetos de lei que ainda não foram encaminhados ao

Congresso  Nacional  retornem  para  os  Ministérios  de  origem,  para  que  os  novos
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titulares e as novas equipes de dirigentes os examinem. Esse é o ponto onde ele está

hoje, ou seja, a Casa Civil fez retornar ao Ministério de Cultura o projeto de lei de

revisão dos direitos autorais, para ser reexaminado pelos nobres dirigentes, ou seja,

está reaberta a discussão. Evidentemente, ainda está no plano interno. Este é um

assunto tremendamente complexo, que está no centro da vida econômica, não só da

cultura.  Temos  de  pensar  o  direito  autoral  como  parte  do  direito  à  propriedade

intelectual, pois é hoje um dos assuntos de comércio internacional mais discutidos.

Não se trata de questões apenas da área cultural.  Sou uma pessoa que veio da

gestão passada, entrei no Ministério em 2009, e essa é uma questão que não pode

deixar de ser considerada pelos novos dirigentes. Falo em nome do Ministério da

Cultura  que  o  fundamento  básico  da  nova  proposta  é  tentar  equilibrar  o  direito

exclusivo dos autores sobre suas obras, um direito garantido no capítulo “Dos Direitos

e  Garantias  Individuais”  da  Constituição,  portanto  é  cláusula  pétrea.  Que  seja

garantido o uso exclusivo dos autores sobre suas obras, mas que haja um equilíbrio

com o direito dos outros de acessar essas obras da forma como as novas tecnologias

de informação colocaram em pauta.

Hoje  um  garoto,  ao  pegar  uma  foto  na  internet,  fazer  uma  brincadeira  de

acrescentar algum outro desenho na cabeça do amigo e o transmitir, estaria, para

todos  os  efeitos,  cometendo  um  crime  contra  os  direitos  autorais  do  proprietário

daquela  fotografia.  Isso não pode permanecer.  Temos de encontrar  fórmulas para

equilibrar o direito do autor com o direito de acesso, pois ambos são direitos culturais.

O Sr.  Presidente -  Obrigado.  Abriremos  agora  espaço para  as  contribuições  da

plateia. Convido Bernardo Rodrigues, Secretário Municipal de Cultura de Divinópolis,

para sua manifestação.

O  Sr.  Bernardo  Rodrigues  -  Bom  dia  a  todos.  Gastarei  menos  tempo  que  o

disponibilizado.  Tenho  uma  observação  pontual,  mas  que  pode  trazer  grande

benefício, especialmente para nós, do interior. Hoje, pela Lei de Incentivo à Cultura,

há grande dificuldade de captação de projetos culturais. Antes de ser Secretário de

Cultura,  sou músico.  Parte da  dificuldade para  captação deve-se ao processo de

substituição tributária.  Grandes empresas, com potencial  de patrocínio de projetos

culturais  aprovados  na  Lei  de  Incentivo,  são  inviabilizadas  de  patrocinar,  mesmo
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tendo interesse, porque o ICMS fica retido no ato da compra do fornecedor. Uma

demanda  que  trazemos  para  a  Assembleia,  que  trouxemos  para  a  Conferência

Estadual  de  Cultura,  é  exatamente  essa  tentativa  de  alterar  esse  processo.  Já

participamos de reuniões na Secretaria de Fazenda para isso. Disseram-nos que não

tem jeito. Acho que tem jeito de abrir uma exceção para que essas empresas possam

patrocinar  projetos  da  Lei  de  Incentivo  à  Cultura.  Em  Divinópolis,  citando  a

apresentação do meu professor, José Márcio, criamos o Fundo Municipal de Cultura e

destinamos a ele recursos do ICMS de patrimônio cultural. Isso se deve, em grande

parte, a essa vontade dos Prefeitos, como é o nosso caso em Divinópolis. Obrigado e

bom dia.

O Sr. Presidente - Obrigado. Passamos para os demais inscritos. Solicito a cada um

que se manifeste, que diga qual é sua cidade. Convido Paloma Goulart, da Guida

Goulart Produções.

A Sra. Paloma Goulart - Bom dia a todos. Guida Goulart Produções. Meu nome é

Paloma Goulart.  O tempo é curto,  então vou direto ao ponto.  Neste caderno que

recebemos  hoje  estão  dois  artigos  fundamentais  da  Constituição  Federal  para

discutirmos a cultura no âmbito da Assembleia Legislativa, que são os arts. 215 e

216. Especialmente o art. 216 nos diz que constituem o patrimônio cultural brasileiro

as formas de expressão, as formas de criar,  fazer e viver.  Essa especificidade na

cultura é também conhecida como patrimônio cultural imaterial.

Ano passado foi realizado em Belo Horizonte o seminário do patrimônio cultural

imaterial, um evento nacional de iniciativa da sociedade civil, em parceria com várias

instituições e várias pessoas. Foi realizado pela rede Catitu Cultural em parceria com

a  Guida  Goulart  Produções,  com  o  apoio  de  várias  instituições,  que  não  vou

enumerar,  para  não  tomar  o  tempo.  Desse  evento  pudemos  extrair  várias

reivindicações,  apontamentos  e  sugestões,  que  podem  aumentar  tanto  o  debate

quanto proposições para esta Casa e para outras instâncias de discussão política. O

tempo é muito curto, mas deixei tudo isso escrito, com um relatório em anexo, aliás.

As principais  reivindicações são: melhor aparelhamento do Iepha-MG, instituição

diretamente  responsável  pelo  levantamento,  inventário  e  registro  dos  patrimônios

culturais e materiais no âmbito do Estado e que hoje conta com aproximadamente
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uns quatro ou cinco funcionários dedicados ao setor.  O resultado disso é que, no

âmbito  do  Iepha,  consultando  banco  de  dados,  encontramos  mais  de  190  bens

tombados, ou seja, os patrimônios de pedra e cal estão tendo a devida tutela. Em

contraposição, quanto aos bens imateriais, encontramos somente um registrado. Isso

também é um  fato  que  está  presente  na  política  nacional.  Durante  muito  tempo,

acreditou-se  que  a  própria  comunidade  teria  o  condão  de  preservar  o  próprio

patrimônio, mas hoje já se sabe que não é bem assim, que as políticas públicas têm

de incentivar esses conhecimentos tradicionais, essa cultura. Esses elementos são

importantes  para  tantos  grupos,  para  tantas  pessoas,  especialmente  em  Minas

Gerais, que é um Estado tão diverso, tão rico e tão múltiplo. Deixo, então, o relatório

e peço uma análise e uma atenção especial de todos.

Há  um  outro  ponto  muito  importante.  Temos  hoje  um  importante  conselho,  o

Conselho  Estadual  de  Direitos  Difusos,  que  dedica  verbas  aos  direitos  difusos,

incluindo  os  patrimônios  culturais.  Vemos  hoje  uma  grande  desigualdade  de

distribuição desses recursos. Existe a Resolução nº 8, se não me engano, em vigor,

que dedica especial atenção aos bens materiais, mas não existe a mesma previsão

para recursos dedicados ao inventário, à pesquisa e às manifestações tradicionais.

Saliente-se: temos de tomar muito cuidado com a pegadinha da lei,  porque esses

recursos e esses editais têm de prever não só uma dedicação dos recursos para os

patrimônios culturais e materiais já reconhecidos. Se fosse assim, teríamos recursos

somente para um único patrimônio cultural e material registrado no Estado. Temos de

prever  recursos  para  os  patrimônios  culturais  e  materiais  reconhecidos  pelas

comunidades, os elementos que a comunidade identifica como parte de sua cultura,

como parte de seu patrimônio material e cultural. É este o recado que quero deixar

registrado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradeço à Paloma. Com a palavra, Sr. Júlio Mourão, do Iepha.

O  Sr.  Júlio  Mourão  -  Bom  dia.  Quero  fazer  duas  intervenções.  A primeira  diz

respeito ao que o Prof.  José Márcio colocou sobre a destinação dos recursos do

ICMS. No Iepha, essa questão é recorrente. Temos uma dificuldade com isso, porque

isso  seria  carimbar  a  verba,  não  seria  constitucional.  Somos  orientados  nesse

sentido. Usamos de outros recursos para garantir o mínimo de direcionamento das
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verbas do ICMS para cultura. Uma das coisas que está sendo implementada agora é

justamente a criação dos fundos municipais de cultura, que passou a ser pontuada

como uma das iniciativas municipais na avaliação que fazemos do ICMS Patrimônio

Cultural. Tive oportunidade de participar, durante muitos anos, desse programa que

considero a mais poderosa ferramenta que já houve no Estado de Minas Gerais para

a  interiorização  das  ações  de  preservação  e  valorização  do  patrimônio  cultural

mineiro.

A segunda observação é sobre a eficácia do trabalho do Iepha em Minas Gerais.

Darei só um exemplo das dificuldades que temos. Em 2006 foi realizado um concurso

para Técnicos e Analistas de Gestão na Cultura e houve mais de 50 novos Técnicos

absorvidos pela instituição. Mais da metade desse pessoal já foi embora. Para vocês

terem ideia, um historiador com oito horas de trabalho por dia entra para o Iepha

recebendo  menos  de R$1.500,00  por  mês.  Não é  possível  fazer  um trabalho  de

qualidade numa situação dessa.  Recentemente, depois  de uma ampla reunião do

corpo técnico, encaminhamos à Secretária Eliane um carta na qual indicamos isso

como  sendo  uma  barreira  a  ser  resolvida  de  alguma  maneira,  para,  enfim,

respondermos ao povo mineiro com toda a qualidade que o trabalho da preservação

do patrimônio cultural merece. É isso.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Júlio.  Convido  o  Rick  Black,  da  Federação  de

Quadrilha Junina de Minas Gerais.

O Sr. Rick Black - Primeiro, desejo parabenizar a Assembleia porque penso que há

aqui  uma  inversão  de  valores  ou  de  posicionamentos.  Acho  que  os  nossos

funcionários estão chamando seus patrões para pegar ordem de serviço, e isso já

deveria ter  sido feito há muitos anos. Esta é a primeira vez que fazemos isso, e,

assim, parabenizo a Assembleia pela atitude e pela criação do fórum. O senhor ali

falou sobre as oito intervenções que havia lá. Todas elas defendem a sua tendência

cultural. Acho que isso é uma correção que deve ser feita pela Assembleia, porque a

divulgação deste fórum não foi a ponto de atingir todas as pessoas que têm interesse

de trabalhar esse assunto. O “site” da Assembleia ainda não é tão acessado pela

juventude  e  por  pessoas  que  trabalham  com  cultura.  Isso  ocorre  mais  por  nós,

gestores, que estamos mais à frente, que pelo povo como um todo. Cada um que vai
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ao “site” defende a sua tendência cultural. Então, não acredito que a deficiência seja

de quem defendeu sua tendência cultural. Penso que devemos inverter valores. As

pessoas devem ensinar-me a pescar para que eu não só venha aqui para pedir. Devo

vir aqui para aprender o que pedir, como pedir e o que defender, para que as pessoas

não entendam que só vim pedir alguma coisa. Então, penso que a deficiência do que

foi dito lá passa por esse viés.

Sobre  o  que  foi  mencionado  a  respeito  do  direito  autoral,  realmente  devemos

rapidamente  fazer  essa  correção  porque,  por  exemplo,  no  “Voz  do  Morro”,  um

programa que diz atender as pessoas da comunidade, assim que preencho a ficha de

inscrição, tenho de abrir mão dos meus direitos de voz, imagem e autorais. Ou seja,

começo a perder direitos na inscrição. Então, temos, sim, de corrigir essa questão de

direitos autorais a fim de pararmos de perder direitos durante a inscrição. Defendendo

a  minha classe,  quadrilha  junina  -  uma delas  -,  quero  propor  aos  Deputados  do

Estado que criem um expresso cultural junino em Minas Gerais, porque daqui a dois

anos Luiz Gonzaga faria 100 anos se estivesse vivo. Em 13/12/2012 ele faria 100

anos, se estivesse vivo, e nós, quadrilha junina, faremos um movimento nacional para

comemorar  o  centenário  de  Luiz  Gonzaga,  que  não  só  contribuiu  para  a  cultura

junina, mas para quase todas as outras culturas do País. E aí a Assembleia pode

promover  o expresso cultural  junino,  pois várias  outras  Assembleias do País  já  o

estão  fazendo.  Parece  que  ninguém  em  Minas  pensou  nisso  ainda.  Com  isso

poderemos organizar Minas Gerais para daqui a dois anos comemorar o centenário

de Luiz Gonzaga de forma bem planejada. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Rick. Convido o Alanson Costela, da Fundação

Internacional Capoeira Artes das Gerais.

O Sr.  Alanson  Costela  -  Bom  dia.  Sou conhecido  como Prof.  Costela,  de  Belo

Horizonte. Primeiro, gostaria de parabenizar a Mesa, coordenada pelo Deputado, e

cumprimentar os demais participantes na pessoa do Bernardo da Mata, com quem já

dialogamos  sobre  cultura  e  capoeira  em  outras  oportunidades.  Sou  historiador,

mestrando  em  educação  pela  PUC  Minas,  bolsista  da  Fapemig  e  professor  de

capoeira da Fundação Internacional Capoeira Artes das Gerais, presidida pelo ilustre

Mestre Museu. Não estou aqui para discutir conceitos e definições de cultura em toda
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a sua amplitude, mas para falar um pouco sobre o que nos interessa e sobre o que a

Assembleia pode fazer  pela capoeira  não só  em Belo  Horizonte,  mas em todo o

Estado de Minas Gerais. Como pesquisador, venho acompanhando a questão. Para

quem não sabe, a capoeira está presente hoje em cerca de 150 países, é dada como

a maior difusora da língua portuguesa no mundo e é a principal manifestação afro-

brasileira que representa o Brasil lá fora. Por incrível que pareça, acreditam que seja

o samba ou o Carnaval, mas a capoeira já conseguiu perpassá-los. Estou falando

como  capoeirista  e  professor  de  capoeira.  Gostaria  de  mencionar  dois  temas,

também desconhecidos pela maioria das pessoas. Pelo censo do IBGE de 2006 -

ainda não vi o último porque, infelizmente, não tive tempo -, Minas Gerais é o Estado

com o maior número de grupos de capoeira e de atividades desportivas de capoeira

do Brasil e também do mundo, objetivamente, ultrapassando a Bahia, que é dada

como a meca da capoeira, além de Rio de Janeiro e São Paulo. Hoje os maiores

mestres  de capoeira  passam cerca  de  quatro meses no Brasil  e  oito  no  exterior,

porque  não conseguem realizar  um trabalho com efetividade por  viverem da sua

atividade cultural no País. A maioria desses mestres vai para o exterior. Quando se

fala na interdisciplinaridade de todas as ciências, na Assembleia e tendo em vista as

atividades governamentais,  queria  citar  um aspecto que considero primordial.  É a

questão  da  intersetorialidade,  principalmente  um  diálogo  entre  secretarias  e

fundações de cultura e de educação. Posso falar  de Belo Horizonte,  onde hoje a

capoeira  faz  parte  do  currículo  das  escolas  de  classe  média  alta.  Mas,  como

professor, tenho uma dificuldade imensa de entrar com um projeto de capoeira em

uma Umei ou em uma escola e, quando acontece, é um projeto delimitado.

Queria pedir um pouco mais de tempo para esclarecer algumas coisas. Mais uma

vez,  temos  uma dificuldade  imensa  para  desenvolver  um  trabalho  relacionado  a

atividades culturais com essa visão que a capoeira tem. Participei de um evento do

Pró-Capoeira do Ministério da Cultura com representantes de Minas e alguns mestres

de  capoeira  de  Belo  Horizonte,  no  Rio  de  Janeiro,  em outubro  do  ano passado.

Discutimos  essa  democratização  e  a  virada  de  eixo  da  Bahia  e  Rio  para  Minas

Gerais. Só que, infelizmente, não conseguimos fazer isso sem apoio político. Posso

falar por Minas Gerais, pela própria instituição que estou representando. Ela está em



536
____________________________________________________________________________

cerca de 11 países, 6 Estados brasileiros e 16 cidades do interior de Minas Gerais.

Estou falando do grupo a que pertenço, sem incluir os outros grupos de capoeira de

Minas Gerais. Só na Europa temos cerca de 15 professores de capoeira que são de

Belo Horizonte ou de Minas Gerais. Queria refletir ou iniciar uma discussão mais séria

sobre  a  capoeira,  principalmente  no  Estado  de  Minas  Gerais,  haja  vista  a

representatividade que a capoeira tem pelo Estado como uma das mais técnicas de

Minas. Não me refiro só à capoeira angola ou regional, mas à capoeira em toda a sua

amplitude, sem defender nenhum estilo. É preciso haver um diálogo com a Casa ou

com algum representante, para que tenhamos uma construção positiva, seja por meio

de fóruns de debate, seja por meio de editais, porque a dificuldade que se tem na

aprovação  de  projetos  de  capoeira  é  imensa.  Há editais  específicos  para  dança,

teatro, música e um monte de coisas. Várias atividades se incorporam e, às vezes, a

capoeira fica de fora. Muito obrigado. Bom dia.

O Sr. Presidente - Obrigado. Compartilho com os presentes que a divulgação deste

evento da Assembleia não foi feita apenas no “site” da Casa, mas também pela tevê e

demais meios de comunicação a que temos acesso, além de rádios em toda a região

do Estado. Foram enviadas informações para todos os cadastros da Assembleia, o

que inclui mais de 20 mil  lideranças que já passaram por eventos realizados pelo

Legislativo,  Câmara  Municipais,  Secretarias  Municipais,  Prefeituras,  enfim,  houve

uma ampla divulgação. Trata-se de um novo espaço da Assembleia. Talvez possam

ter duvidado do espaço que a Assembleia pode oferecer, mas a Casa promoveu uma

ampla divulgação. Passaremos os demais inscritos para o outro bloco. Para encerrar

este, convido o Deputado André Quintão para fazer suas considerações.

O Deputado André Quintão - Bom dia, Presidente. O tema é vasto e o tempo é

curto.  Enfocarei  apenas  uma colocação  do  Prof.  José Márcio  a  respeito  das  leis

orçamentárias, deixando uma sugestão para os participantes. Desde 2003, o Estado

organiza  seu  planejamento  por  meio  dos  projetos  estruturadores.  São  projetos

prioritários,  não  submetidos  a  contingenciamento  de  recursos  e  com  particular

atenção do governo do Estado. Trata-se do núcleo das prioridades estratégicas do

Estado. Com a lei delegada, hoje existe o Escritório das Prioridades Estratégicas, que

é o espaço de monitoramento dos projetos prioritários. Este ano, a Assembleia irá
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receber e discutir a proposta do Plano Plurianual 2012-2015. E sinto que algumas

áreas estão muito distanciadas dos mecanismos efetivos de incidência no orçamento

e no planejamento públicos, sendo a cultura uma delas. Nos últimos anos, participei,

com o  Deputado Federal  Domingos Sávio,  da  formatação do seminário legislativo

sobre política cultural, o que redundou na lei estadual, na lei do fundo, na proposta do

conselho e, depois, na conferência. Percebi que não houve uma conexão referente à

proposta  orçamentária  específica  para  a  cultura.  Hoje  o  Estado  tem  57  projetos

estruturadores. Desde o início, existe um para a cultura: o Corredor Cultural Praça da

Liberdade. Forçando a barra, temos o Circuito Estrada Real, o que é pouco. O Prof.

Bernardo,  belo  e  competente  historiador,  sabe  que  a  centralidade  da  cultura  na

formação do Estado de Minas Gerais não guarda correspondência na centralidade da

cultura,  no  planejamento  público  e  nas  prioridades  orçamentárias.  Este  ano,

discutiremos  o  Plano  Plurianual  e  as  propostas  que  estão  sendo  discutidas  e

formatadas  devem  ter  lugar  no  orçamento  público,  caso  contrário  ficaremos  na

retórica  da  defesa do orçamento  ou  da  política  cultural  e  longe dos  mecanismos

efetivos de alocação do recurso público. É preciso reconhecer que não basta alocar

recursos  públicos.  Estes  devem  ser  alocados  por  uma  política  adequada.  Essa

construção de política pública deve ser bem discutida nos segmentos culturais, e este

é  o  ano  para  isso.  Na  semana  passada,  estivemos  com  o  Governador  e  lhe

propusemos que,  este ano,  a discussão do Plano Plurianual  seja descentralizada

para  as  10  macrorregiões  de  Minas,  para  não  corrermos  o  risco  da  alocação

concentrada de recursos para a região metropolitana, os famosos grandes grupos, e

a cultura regionalizada ficar à cata de migalhas. Deputado Ulysses Gomes, a minha

sugestão para todos os presentes é a seguinte: temos de ter uma presença efetiva na

discussão do planejamento do Estado este ano, pois é com ele que as coisas se

resolvem. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado André Quintão. Nessa mesma linha,

gostaria de dizer que o espaço para debate, consulta e sugestões não se encerra

aqui: estará aberto no “site” da Assembleia Legislativa até o dia 28 deste mês. Ficará

aberto esse espaço de construção, e cada um poderá levar as sugestões ao seu

grupo, à sua cidade, à sua entidade e ao seu espaço para debate. Essas sugestões



538
____________________________________________________________________________

levantadas podem ser encaminhadas à Assembleia Legislativa, para que faça parte

do  conjunto  dos  encaminhamentos  desse  processo.  Obviamente,  depois,  as

Comissões  e  os  Deputados  estarão  abertos  para  receber  sugestões,  mas  todos

podem utilizar o “site”. 

Palavras da Sra. Clarice de Assis Libânio

Bom  dia,  Deputado  Ulysses  Gomes  e  todos  os  presentes.  Em  primeiro  lugar,

obviamente  gostaria  de  agradecer  o  convite  para  estar  aqui  hoje.  Que  bom  que

poderei contribuir também com este debate, como todos, que é fundamental e não

tardio!  Que  bom  que  ele  está  sendo  realizado  agora,  a  tempo!  Parabenizo  a

Assembleia Legislativa por esse convite para a Consulta Pública. Gostaria de dizer

também que me sinto muito honrada em estar dividindo a Mesa com o José Márcio e

o Bernardo, que são duas pessoas que admiro há muitos anos e de que sou fiel

seguidora, aluna e tudo o mais. Gostaria também de oferecer a minha contribuição. O

que pensei em trazer  para complementar o que já foi  exposto? Gostaria de frisar

basicamente duas questões. Primeiro, a palavra que falta e que deve ser prioridade é

informação.  Gostaria  de  falar  sobre  a  importância  da  informação  cultural  como

subsídio às outras políticas. Segundo, a próxima palavra é descentralização, que foi

muito bem exposta por vários de vocês como fator de acesso, pois,  sem ela, não

conseguiremos fazer isso. 

Enfim,  além  do  PPAG,  que  já  foi  citado  aqui,  três  documentos  podem  ser

consultados, que já estão consolidados, pois são fundamentais para subsidiar todo

esse levantamento de propostas. O primeiro é o resultado da II Conferência Estadual

de Cultura, não somente as propostas priorizadas ao final, mas também as trazidas

pelos 350 Municípios participantes, que foram debatidas nos grupos de trabalho e

que apresentam, de fato, uma série de questões que podem ser incorporadas nessas

propostas. O segundo é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI - da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, citado pelo José Márcio, que,  apesar  de

enfocar  a  região  metropolitana,  contou  com  uma  ampla  participação  e  consulta

pública.  Alguns  presentes  participaram  da  construção  desse  plano.  Eu  também

participei como consultora. Há uma série de propostas nesse plano para a questão

cultural no Estado. Finalmente, o terceiro documento que tem de ser consultado e
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incorporado nessa proposta é o estudo que foi feito para o governo do Estado, para a

Secretaria  de  Estado de Cultura,  que  é o  Sistema de Informações  e  Indicadores

Culturais  de  Minas  Gerais.  Trabalhamos  por  mais  de  um  ano  nessa  proposta.

Delimitamos  uma  proposta  preliminar,  de  regiões  e  circuitos  culturais  em  Minas

Gerais, de sistemas de informações. Até então, o sistema aguarda recursos para a

sua efetivação. Quando consultamos esses três documentos, sem sombra de dúvida,

vemos  que  os  Municípios  apresentam  demanda  na  cultura  que  passam

necessariamente pela necessidade da desconcentração, ou seja, a descentralização

dos recursos e as ações e a interiorização das políticas públicas para a cultura neste

Estado, que é tão grande e que apresenta tanta dificuldade de representação, de

acesso,  etc.  A questão  da  concentração  dos  recursos  é  uma  coisa  amplamente

debatida.  Quando falamos de  Lei  Federal  de  Incentivo  à  Cultura,  o  Sudeste,  por

exemplo,  tem  um  nível  altíssimo  de  concentração,  aproximadamente  79%  dos

recursos, apesar de todos os esforços nos últimos anos. Em Minas Gerais acontece a

mesma coisa. Na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, entre 1996 e 2007, 74% dos

recursos  ficaram  em  Belo  Horizonte.  Existe,  desde  então,  um  esforço  de

descentralização com o próprio fundo, com suas diretrizes focadas mais no interior.

Mas, ainda assim, sabemos que a concentração de recursos na cultura permanece

em Belo Horizonte.

Todos esses números apontam para a necessidade de uma política pública que

redistribua outras ações e outros recursos,  equilibrando o mercado. Como o José

Márcio falou, a razão do mercado começa a dominar. Se falarmos apenas em Lei de

Incentivo  à  Cultura,  só  de  financiamento  por  via  da  renúncia  fiscal,  ela  passa  a

dominar  e  os  interesses  públicos  ficam  aquém  dos  interesses  privados.  Então,  o

poder  público  tem o  papel  de  equilibrar  essa balança  da ação  cultural.  Cabe ao

governo, nas diversas instâncias, bem como ao Legislativo, oferecer oportunidades

aos Municípios do interior através de ações descentralizadas de fomento à cultura.

Enfim,  sejam  os  patrimônios  materiais,  e  sejam  imateriais,  como  foi  muito  bem

lembrado aqui, sejam os grandes projetos, o que funciona é o ICMS Cultural. Mas nós

também, como a Paloma disse, estamos engatinhando no apoio às manifestações

culturais e ao patrimônio imaterial.
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Retirei  do  documento  da  conferência  algumas  coisas,  como  a  necessidade  de

estruturas. Os Municípios carecem bastante de estrutura para o desenvolvimento da

cultura.  Não  existe  mais  um  cinema,  um  teatro,  um  centro  cultural.  Como

continuaremos  a  apoiar  as  manifestações  se  não temos  estrutura  suficiente  para

isso? A questão dos espaços físicos é concreta. No plano da Região Metropolitana

existem muitos espaços ociosos ou desqualificados que estão aquém do necessário.

É  necessário  revitalizar  os  espaços,  construir  novos  onde  não  há,  qualificar  os

espaços para que o acesso à cultura seja desenvolvido.

Outra coisa importante são os projetos  itinerantes, projetos que possam circular

pelas diversas regiões de Minas, pelos diversos Municípios. Não é levar, por exemplo,

a cultura daqui  para o interior,  é fazer circular  as produções do interior.  É preciso

organizar instâncias intermediárias de gestão. Não dá para ficar os Municípios com a

sua gestão e o Estado centralizado em Belo Horizonte. Há necessidade de instâncias

intermediárias  de  gestão  da  cultura,  sejam  elas  polirregionais,  sejam  fóruns,

consórcios intermunicipais, circuitos regionais, conselhos de Secretários de Cultura.

São  várias  as  propostas  retiradas  da  conferência  para  tratar  as  instâncias  com

política  cultural.  Enfim,  todas  as  propostas  apontam  para  a  descentralização  de

programas  e  políticas  públicas  de  cultura,  fortalecendo  a  interiorização  e  a

regionalização da ação cultural, eliminando distorções entre as regiões do Estado e

do  País.  Foi  muito  ressaltada  também  a  necessidade  de  investimento.  A política

cultural  tem de  ter  financiamento,  principalmente  nos  Municípios  de  menor  porte,

como investimentos  que  formam repasses  de  recursos  federais,  estaduais,  como

disse o Bernardo. No Pró-Cultura existe a proposta dos 30%, fundo a fundo, o que é

muito  importante  para  os  Municípios  do  interior,  apesar  de  ainda  serem

pouquíssimos. Mas essa foi uma demanda importante. É a destinação de percentuais

mínimos dos orçamentos para o interior.

Outra  questão  é  a  necessidade  de  ampliar  os  espaços  de  participação,  os

conselhos e os fóruns como forma democrática de ouvidoria pública.

Quero fazer um parêntese porque trabalho na ONG Favela em Belo Horizonte e

quando falamos em descentralização da cultura não estamos falando apenas dos

Municípios do interior. Há necessidade de descentralizar ações e recursos junto às
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populações e comunidades que não têm acesso a eles. Estou falando de vilas, de

favelas,  de  populações  quilombolas,  enfim,  dos  diversos  grupos  e  Municípios  do

interior que não têm acesso facilitado aos recursos tradicionalmente disponíveis pela

cultura. Na ONG Favela, onde trabalho, percebemos que as comunidades de baixa

renda têm menos acesso às políticas  públicas para cultura,  haja vista que temos

políticas  muito importantes  em Belo Horizonte que todo ano estão ameaçadas de

acabar  e  é  um  projeto  que  atende  grande  parte  do  nosso  público.  Além  da

necessidade de descentralizar  -  tema sobre o qual  falei  bastante -,  atendendo os

Municípios do interior e as comunidades periféricas, outro ponto importante que trago

para  realçar  a  agenda  legislativa  é  a  urgência  de  implantar-se  o  Sistema  de

Informações Culturais de Minas Gerais. Essa necessidade foi apontada e reforçada

nos três documentos que citei anteriormente. Todos os três reforçam mais uma vez

essa questão. Como disse o Bernardo, o Sistema de Informações Culturais é também

uma das prerrogativas para a participação no Sistema Nacional de Cultura.

A falta de informações na área cultural não é prerrogativa dos Municípios pequenos.

Como trabalho muito no interior,  ministrando cursos, ouço muito:  “Aqui não temos

mapeamento  cultural,  não  temos  um  levantamento  dos  artistas,  do  patrimônio”.

Sempre digo que isso não é um desmerecimento, porque Belo Horizonte não tem um

levantamento, um mapeamento cultural atualizado. O Estado de Minas também não

possui  esse  mapeamento.  A falta  de  informações  é  geral,  ou  seja,  por  parte  de

Municípios, Estados e até da União, que não possui informações atualizadas sobre a

cultura.

Em Minas existe esse projeto - que, como disse, é pioneiro - de implementação do

Sistema de Informações Culturais do Estado, que define regiões com perfis culturais

semelhantes.  Isso  foi  realizado  por  meio  de  um  estudo  baseado  em  consultas

públicas a diversas regiões. Espera-se que seja implementado a partir deste ano, de

maneira pioneira no País, porque poucos Estados conseguiram implementar o seu

sistema.

Considerando  essa  falta  de  informações  na  área  cultural,  perguntamos:  como

estamos elaborando política pública de cultura? Em cima de quê? Quais informações

estão  dizendo  que  uma  ação  é  mais  relevante  que  outra?  Baseados  em  quais
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informações  podemos  concluir  que determinada ação é  mais  importante  para  ser

realizada  com  recursos  públicos,  se  não  temos  nenhum  tipo  de  pesquisa,

cadastramento, mapeamento ou banco de dados culturais? Fica, então, o medo de

lidarmos com grupos que exercem pressões específicas e conseguem recursos. A

democratização aos recursos e às políticas públicas fica comprometida pela falta de

informações.

As políticas públicas devem ser pensadas a partir  do conhecimento da realidade

local, de nós, como fazedores de cultura, e daqueles que estão ao nosso lado, mas

pensam  de  forma  diferente.  Isso  é  fundamental  para  o  subsídio  de  ações.  Os

investimentos e as proposições devem ser fundados no conhecimento da realidade

local.

Estamos  falando  apenas  do  poder  público  e  dos  legisladores,  mas  devemos

lembrar-nos  também  dos  investimentos  privados.  Como  direcionar  investimentos

privados, se não existem informações sobre o mercado consumidor de cultura? Quais

são os tipos de ações necessárias? Necessitamos desse tipo de informações até

mesmo para planejar eventos. Todos são prejudicados por uma falta de visão mais

clara desse cenário cultural.

Na segunda conferência, no item sobre diagnóstico e mapeamento, vários grupos

temáticos  apontaram  a  mesma necessidade.  Mencionarei  algumas  propostas  que

surgiram.  Os  delegados  sugeriram  ações  de  identificação  das  manifestações

culturais, artísticas e turísticas, vindas muitas vezes do interior. O foco do turismo e

da  cultura  está  mais  reforçado  pela  necessidade  de  geração  de  renda,  mas

entendemos - como foi dito pelo André - que o turismo de Minas Gerais está baseado

na  origem  cultural  do  Estado,  potencializando  o  uso  dessas  informações  para  a

geração  de  outras  questões  dentro  dos  Municípios.  Demandar  a  realização  de

mapeamento dos grupos artísticos e culturais para fomentá-los e apoiá-los; apontar a

necessidade da realização de diagnósticos das vocações locais, pois cada Município

tem  a  sua  vocação  cultural,  o  que  tem  que  ser  identificado  e  apoiado,  e  o

mapeamento  e  a  construção  de  roteiros  regionais  culturais,  não  especificamente

turísticos; e outras formas de atrair investimentos para as diversas regiões de Minas,

Municípios menores e não tão centrais. 
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Também  foi  sugerida  a  implementação  de  um  sistema  de  digitalização  e  de

divulgação, na “web”, de documentos fotográficos, textuais e audiovisuais sobre as

manifestações culturais do Estado, o que poderia favorecer a profissionalização, a

pesquisa, a valorização da memória e a identidade de cada Município e de cada

região. 

Na  conferência  realizada  nesta  Casa,  decidiu-se  a  urgência  de  implantar  os

circuitos culturais de Minas Gerais e implementar o sistema estadual de informações

e indicadores culturais. Para que a democratização e a descentralização cultural - de

que estamos falando há bastante tempo - sejam reais e eficazes, é preciso contribuir

para  o  desenvolvimento  humano  e  é  fundamental  garantir  o  conhecimento  das

práticas culturais das diversas populações, registrando, difundindo e valorizando suas

diversidades. Esse processo começa, sim, pelas ações de mapeamento cultural, em

pesquisa  de  campo,  na  rua,  cara  a  cara.  Essa  realidade  cultural  passa  por  um

diagnóstico  apontando  vocações,  necessidades,  carências  e  demandas  e  pela

criação  de  instâncias  de  participação  da  sociedade  civil,  porque  não  adianta

conhecer, mapear e guardar na gaveta; é preciso haver uma maior participação da

sociedade.  E  mais:  proposição  de  ações,  atividades  culturais  e  políticas  já

embasadas nessa realidade e o programa de difusão e de divulgação da riqueza e da

diversidade de cada uma das regiões mineiras. 

Tudo  isso  reforça  o  que  disse  o  Bernardo:  é  necessário  que  cada  Município

constitua o seu sistema de indicadores culturais,  o seu plano,  o seu fundo.  E da

mesma forma para o governo do Estado, ou seja, Minas Gerais terá que fazer o seu

sistema de informações culturais e o seu plano para se integrar ao Sistema Nacional

de Cultura, inclusive para ter acesso às suas benesses e aos seus recursos. Muito

obrigada. Espero ter contribuído de alguma forma. 

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Agradecemos à Clarice de Assis. Convido todos a ouvirem o

vídeo  com sugestões  de  Ângela  Gutierrez,  Presidente  do  Instituto  Cultural  Flávio

Gutierrez, para subsidiar a construção da agenda da Assembleia para os próximos

anos. 

- Procede-se à exibição do vídeo.
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O  Sr.  Presidente  -  Faremos  agora  a  leitura  de  mais  algumas  contribuições

recebidas pela consulta pública. Sugestão enviada por Simone, de Belo Horizonte:

“Realização de testes de aptidão com crianças e adolescentes de vilas e favelas para

estudarem  dança  e  teatro  em  instituições  como  Sesi  e  Palácio  das  Artes,  com

transporte subsidiado”.

Sugestão  enviada  por  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,  de  Belo  Horizonte:

“Ampliação do Espaço de Convivência Digital,  destinado a introduzir  os idosos no

mundo digital e redes sociais como forma de manter vínculos familiares e sociais”.

Sugestão enviada por Kátia  Ferraz Ferreira, de Belo Horizonte:  “Direcionamento

dos recursos advindos do Fundo Estadual de Cultura aos projetos e ações culturais

voltados  para a reinserção e prevenção à reincidência no uso do álcool  e outras

drogas”.

Sugestão  enviada  por  Marcelo  Emediato,  de  Belo  Horizonte:  “Retomada,  com

urgência, do Projeto de Lei n° 2.603/2008, que trat a do tombamento da Feira Hippie

de Belo Horizonte”.

Há ainda algumas que recebemos por “e-mail” agora, de manhã.  Mensagem de

Fabrícia Menezes, de Teófilo Otôni: “Há necessidade de maior divulgação da cultura

surda brasileira.  Embora se fale em educação inclusiva,  o que se vê nas escolas

estaduais, municipais e até nas universidades é um amplo descaso para com essa

nova  clientela.  Onde  as  metodologias  não  são  adaptadas  à  realidade  dessas

pessoas, tão pouco se fala sobre a cultura do povo surdo, suas lutas e conquistas”. 

Mensagem de Maurício do Carmo Ferreira, de Belo Horizonte: “Sugiro a ampliação

do horário de atendimento das bibliotecas públicas, incluindo os finais de semana e

feriados”.

Questionamento a Clarice de Assis Libânio, enviado por “e-mail” por Antônio Carlos

Pedroso de Almeida Júnior: “Bom dia, Clarice, parabéns pelo projeto ‘Favela é isso

aí’.  Gostaria  de  saber  em  quantas  comunidades  de  Belo  Horizonte  e  da  região

metropolitana o projeto tem atuado? Obrigado”.

A Sra. Clarice de Assis Libânio - Bom, estava até comentando com o José Márcio

que o “Favela é isso aí” foi um projeto premiado pelo Ministério da Cultura, neste ano,

com o primeiro lugar do Prêmio Cultura Viva. Entretanto, o apoio e o financiamento
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públicos  andam  escassos.  O  projeto  está  com  poucos  recursos  e  não  está

conseguindo  ampliar  sua  ação.  Atuamos  em  diversas  regiões,  em  cerca  de  50

comunidades,  com  dados  novos  mapeados.  Em  quatro  ou  cinco  comunidades,

estamos com projetos de oficinas. Então, há diversos projetos, cada um atendendo a

diferentes comunidades. Estamos atendendo a cerca de 50 comunidades, apesar da

falta de recursos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Lembramos que a leitura e a apresentação oral

de  propostas  serão  feitas  de  acordo  com  o  volume  de  sugestões,  conforme

seguiremos  agora.  Convido  Pedro  Valdeck  Queiroz  de  Sá  Barreto,  da

Superintendência de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais. 

O  Sr.  Pedro  Valdeck  Queiroz  de  Sá  Barreto  -  Bom  dia  a  todos.  Conforme

mencionou  o  Prof.  Bernardo  Novais  Machado,  minha  sugestão  é  a  de  que  haja

realmente,  na  montagem  do  Sistema  Estadual  de  Cultura,  o  aproveitamento  da

experiência  do  Sistema  Nacional  de  Bibliotecas.  Como  coordenador  do  Sistema

Estadual  de  Bibliotecas  e  participante  dessa  estrutura  nacional,  percebo  que  as

questões  já  têm  caminhado  bem  na  montagem  do  sistema  das  bibliotecas.  Na

montagem  do  Sistema  Estadual  de  Cultura,  a  experiência  deve  ser  aproveitada,

assim como a produção dos dados do Sistema Estadual de Bibliotecas. Atualmente a

cada  dois  anos  é  feito  um  recadastramento  de  todas  as  bibliotecas  dos  853

Municípios.  Há  uma produção  intensa  de  dados.  Recentemente  a  Clarice  esteve

conosco para aproveitar a nossa experiência para a Região Metropolitana.

Ao  lidar  com  essas  questões,  percebemos  a  falta  de  integração  das  ações.

Poderíamos  atuar  em  outros  programas  da  Secretaria  de  Cultura  e  de  outras

secretarias,  num  processo  de  compartilhamento  de  recursos  e  num  melhor

conhecimento  do  que  é  a  cultura  nos  853  Municípios  mineiros.  Quase  60%  dos

Municípios têm até 10 mil habitantes. Imaginem o que é a cultura nesses Municípios.

A biblioteca implantada lá muitas vezes é apenas uma sala com duas portas. Diante

dessa situação,  faz-se  realmente  necessária  essa integração,  para  que  as  várias

manifestações  culturais  desses  Municípios  sejam integradas.  Que o artesanato,  a

música, a banda possam ser integradas ao único equipamento cultural existente no

Município.
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Essa é uma questão que realmente merece atenção. Devemos integrar tudo em

torno da biblioteca, equipamento cultural que já existe em praticamente todos os 853

Municípios mineiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Pedro. Passo a palavra para Clarice de Assis Libânio

fazer seus comentários.

A Sra. Clarice de Assis Libânio - Gostaria de fazer um comentário sobre a fala do

Pedro: de fato, nesse projeto do PDDI da Região Metropolitana, propusemos como

polo  das  ações  culturais  em  cada  Município  as  bibliotecas.  Que  as  bibliotecas

fossem, de fato,  o local  de suporte para as demais ações.  Por  quê? Porque é o

sistema que tem mais capilaridade nos Municípios. Todos os Municípios têm, pelo

menos,  uma  biblioteca.  Existem  aqueles  que  têm  duas  ou  três  com  diferentes

estruturas. Às vezes, a biblioteca é só uma portinha com poucos funcionários, mas

existe em todos os Municípios e tem potencial. Obviamente, com investimentos, terá

potencial  para  ser  um  centro  de  informações  não  só  culturais,  como  também

econômicas,  sociais,  urbanísticas  e  poderá  subsidiar  as  consultas  públicas  da

comunidade.  O próprio sistema de informações que estamos propondo tem como

ideia ter as bibliotecas como centro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Cássio Muniz, do Conselho da Juventude.

O Sr. Cássio Muniz - Bom dia a todos! Meu nome é Cássio Muniz, faço parte do

Conselho da Juventude. Vamos descer do palanque e subir a ladeira, o que é difícil.

Falo  isso  porque faço  um  trabalho  em  quatro  comunidades,  e  os  meninos  estão

morrendo. Os que ficaram vivos estão presos. Queremos fazer um trabalho sério,

mas nossas entidades têm grande dificuldade em conseguir  parceria  com órgãos

públicos. Os órgãos públicos não querem participar. Nossa associação de bairro tem

muita dificuldade de conseguir  apoio do poder público.  Onde está a verba para a

cultura? E não adianta oferecer apenas lazer,  futebol e música para os jovens. E

depois? Temos que oferecer um curso técnico ou alguma coisa que vá formá-lo como

profissional. Só esporte e cultura não adiantam. E, se ele não tiver habilidade para a

cultura, o que vai ser quando crescer, se não tiver uma formação técnica?

Gostaria que vocês olhassem isso com carinho. Nossas associações de bairro têm

dificuldade de chegar aos órgãos públicos e conseguir verbas. No papel tudo é lindo.
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Tomara que este fórum se faça valer. Estamos perdendo tempo aqui; temos que fazer

com  que  ações  sejam  implantadas.  Temos  de  fazer  valer,  de  fazer  o  negócio

acontecer. Pé no chão. A nossa comunidade - zona Leste, Centro e zona Sul de Belo

Horizonte - tem dificuldade de conseguir verba. É difícil e burocrático. Todos sabem

da burocracia.  Precisamos de tanto  papel  e  não conseguimos.  Queria que vocês

olhassem isso, porque os nossos jovens estão morrendo.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cássio. Convido para fazer uso da palavra o Vereador

Arnaldo Godoy.

O Vereador Arnaldo Godoy - Bom dia a todos e a todos. Primeiramente gostaria de

cumprimentar  os expositores  pela clareza e pelas  propostas apresentadas.  Quero

dizer ao Deputado André Quintão que o jogo-treino de sábado, que o Atlético ganhou,

só serviu para o jogo de ontem. Como disse o André, o tema é amplo e o tempo é

curto. Ulysses, vou me ater ao pedido para que vocês retomem a Frente Parlamentar

de Cultura,  sobretudo no que diz respeito às  cidades históricas,  que estão sendo

destruídas  pela  mineração,  como Conceição  do  Mato  Dentro  e  Congonhas,  uma

cidade  feia.  O  que  as  mineradoras  têm  feito  ali?  Estão  destruindo  o  patrimônio

histórico  e  ambiental,  causando  danos  à  preservação  dos  monumentos.  André,

Ulysses, Deputados que aqui estão, essas destruições são irreversíveis. É preciso

retomar isso com força. Primeiro, tem de ser refeita a lei dos “royalties” da mineração,

que  são  ridículos,  como  bem  disse  o  ex-Deputado  Zé  Fernando,  na  campanha

eleitoral do ano passado. Essa lei tem de ser refeita. Parte dessa receita tem de ser

direcionada à preservação das cidades históricas. Queria destacar essa questão. As

outras foram tratadas com competência pelo Bernardo, José Márcio e Clarice. Isso

não pode ficar como uma mancha no Estado. Minas Gerais possui 60% do patrimônio

histórico  material,  que  está  sendo  destruído  pelas  grandes  mineradoras,  sem

nenhuma contrapartida, sem nenhuma medida de preservação. O governo do Estado

continua a fazer vista grossa, a manter ouvidos e olhos fechados para o que está

sendo  feito  nessas  cidades.  Ulysses,  é  preciso  retomar,  com  força,  a  Frente

Parlamentar de Cultura, especificamente no que diz respeito às cidades históricas

que estão sendo detonadas pela mineração.

O Sr. Presidente - Obrigado, Arnaldo. Há mais cinco inscritos. No final da fala do
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próximo orador, as inscrições estarão encerradas, ficando abertas as manifestações

pelo “site” da Assembleia ou por escrito à Mesa. Com a palavra, o Célio Guiga, do

Instituto de Conhecimentos Tradicionais Mestre Guiga.

O Sr. Célio Guiga - Bom dia a todos e a todas. Cumprimento os componentes da

Mesa. Meu nome é Célio Guiga, do Instituto dos Conhecimentos Tradicionais Mestre

Guiga. Apresentei algumas sugestões por escrito. Talvez algumas coisas que direi já

tenham sido ditas, mas é importante repeti-las. A palavra tem força. Quanto maior a

convergência  dessas  ideias,  dessas  proposições,  melhor,  porque  mostra  a

convergência da sociedade em torno de projetos comuns e importantes.

A questão da cultura envolve uma mudança de paradigma, o que também ocorre

em outras áreas, talvez pela questão histórica de o nosso Estado ser muito rico, o 3º

da Federação no tocante ao PIB, apesar de, em termos de renda, ocupar o 10º lugar.

Há,  em  nosso  Estado,  grande  facilidade  para  a  mineração,  para  o  agronegócio.

Somos acostumados a explorar o meio ambiente e suas potencialidades e, muitas

vezes, não vemos uma cultura de inovação, de investimento.

A questão que defendo, representando o Instituto de Conhecimentos Tradicionais,

fez com que eu estivesse em Brasília,  sendo o único representante do Estado de

Minas Gerais no Conselho Nacional de Política Cultural no debate sobre a questão

das culturas populares, o que me fez sentir-me, ao mesmo tempo, constrangido e

honrado. Minas é um dos Estados de maior representação da diversidade brasileira.

Para termos um dado, o Sr. Valdemiro, antigo Presidente da Federação dos Reinados

de Minas Gerais, disse-nos que houve época em que existiram mais de 3 mil reinados

registrados. Isso não ocorre em nenhum Estado do Brasil; temos 853 Municípios, o

que é um grande número. Falamos só dos Reinados, fora as Folias de Reis, outras

manifestações da cultura popular, outros ofícios, saberes, conhecimentos, que não se

restringem  às  culturas  populares,  mas  também  às  tradições  indígenas  e  afro-

brasileiras.  Essa  é  a  riqueza  para  a  qual  insistimos  em  não  olhar  porque,

historicamente, essas manifestações foram excluídas. E essas tradições não estão

somente no interior de Minas. Encontram-se, também, na Capital, pois, com o êxodo

rural, várias pessoas vieram do interior e trouxeram seus conhecimentos para Belo

Horizonte. Hoje existe uma diretriz nacional para a inclusão desses conhecimentos
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tradicionais  e a  valorização  e  reconhecimento  desses  mestres  nos  programas  de

educação, para incorporação de algumas de suas práticas, garantindo-lhes acesso às

novas gerações. Isso é fundamental para que, daqui a 10 anos, com a avaliação do

Plano  Plurianual  de  Cultura  e  outros  que  ocorrerão,  estejamos  aqui  discutindo o

centenário de Zé Coco do Riachão, de Renato Andrade, de Mestre Guigui e de tantos

outros mestres da cultura popular do nosso Estado. Assim estaremos olhando para o

nosso maior  patrimônio,  que é  nossa identidade cultural,  em vez de,  com todo o

respeito,  estarmos  recebendo  proposição  do  nosso  companheiro,  relativa  ao

centenário  do  Gonzaga.  Quantos  mestres  da  cultura  popular  existem  em  nosso

Estado que não são conhecidos? Precisamos nos sensibilizar diante desse tema, e

apresentarei  proposições por escrito relativamente a esses patrimônios culturais e

imateriais excluídos, essas comunidades tradicionais esquecidas. A política pública

integrada  merece  regionalização  para  reconhecer  os  grandes  representantes  da

cultura popular, o que temos de mais caro neste Estado. Vou apresentar, mais uma

vez, a frase da Dona Lió-Kalunga Mestra, de Cavalcante, Goiás: “Esses Prefeito, eles

pensa que é Prefeito, eles acha que é Prefeito, mas eles tão é longe da prefeição”. É

isso.

O  Sr.  Presidente  -  Ótimo.  Obrigado,  Célio.  Aguardamos  suas  contribuições  por

escrito. Gostaria de pedir ao José Márcio que proceda às suas considerações finais.

O Sr. José Márcio Barros - Peço desculpas, mas tenho um compromisso em São

Paulo agora à tarde. Como o deslocamento até o aeroporto é complicado, gostaria de

agradecer-lhes  o  convite.  Quero  somente  reforçar  alguns  tópicos.  Obviamente,

algumas  questões  são  específicas,  necessárias  e  urgentes.  Quero  dizer  que  a

participação de cada um naquilo que lhe diz respeito diretamente, no seu universo

específico e singular de atuação é legítima. Mas mudaremos o lugar e a participação

da  cultura  no  desenvolvimento  deste  Estado  fazendo  com  que  essas  questões

específicas se somem a várias outras. Devemos discutir  o que é estruturante nas

políticas públicas, porque, no meu entendimento, é esse o papel de uma assembleia

legislativa. Assim, quero reforçar a ideia do lugar político da cultura. Reconhecemos a

importância que a cultura adquiriu. O lugar político da cultura passa pelo exercício

diário da política nesta Casa. O exercício diário da discussão da política se dá em
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momentos  extraordinários  como  este  fórum  e  tantos  outros  que  a  Secretaria  de

Cultura já realizou, que são fundamentais. Mas eles precisam fertilizar o dia a dia da

cultura nesta Casa e nas políticas públicas.

O segundo ponto refere-se à institucionalidade.  Nós,  da área da cultura,  já  nos

acostumamos historicamente a viver de projetos, de ações, de iniciativas. E não se

faz e não se muda a sociedade com projetos. Projetos são meios, não são fins. As

políticas têm permanência, por isso a questão da institucionalidade, que passa pelo

sistema, não é um desenho; é como dar estabilidade, continuação.

A terceira questão é o financiamento da cultura. Vocês imaginariam uma escola que

só seria aberta e teria um professor em sala de aula se uma empresa patrocinasse

aquele professor  ou aquela aula? Vocês imaginariam um leito  de hospital  que só

estaria  aberto  a  alguém  se houvesse uma empresa ou uma lei  de incentivo  que

patrocinasse e colocasse nele uma placa dizendo que esse leito é patrocinado pela

lei de incentivo à saúde? Mas é assim que a cultura vive hoje. E não é assim que

vamos encontrar o lugar da cultura no desenvolvimento. Não vamos conseguir isso

somente  com  mecanismos  complementares  de  incentivo  e  de  participação.  É

necessário haver verbas, orçamento. Por isso a nossa participação nos mecanismos

estáveis  e  permanentes  de  decisão  relativa  ao  dinheiro  público,  às  prioridades

públicas e à avaliação é fundamental, caso contrário, continuaremos nesse estado

em que se encontra a Fundação Clóvis Salgado. A cada ano, ela não sabe o que vai

ter.  São assim  também as  organizações não governamentais.  Precisamos  vencer

isso.

Por fim, há a competência. Precisamos, cada vez mais e humildemente, melhorar a

nossa visão e competência para trabalhar com a cultura. Se eu pudesse destacar

algo ouvindo as contribuições de vocês e dos meus companheiros de Mesa, diria a

esta  Casa  e  aos  Srs.  Deputados  que  precisamos  atuar  nessas  questões

permanentes, estruturantes, sem dúvida alguma, na questão do PPAG e da revisão,

que são fundamentais.  Desculpem-me ter  de sair  minutos antes,  mas tenho esse

compromisso. A consulta pública continua até o dia 28, mas espero que o encontro de

hoje fortaleça a participação à distância. Mais uma vez, obrigado e bom dia.

O Sr. Presidente - José Márcio Barros, muito obrigado! Convido a Sra. Aparecida



551
____________________________________________________________________________

Maria Martins Pereira, da Associação Comunitária Social, Cultural e Desportiva.

A Sra.  Aparecida  Maria  Martins  Pereira  -  Bom  dia  a  todos.  Cumprimento  os

componentes  da  Mesa,  os  nobres  Deputados,  as  agremiações  e  as  federações

afrobrasileiras. Represento a Escola de Samba Canto da Alvorada, de Belo Horizonte,

há 33 anos, e estamos sentindo falta de um representante da Belotur. Infelizmente,

não veio ninguém. Temos trabalhado muito com crianças, com adolescentes e com

idosos  nas  rodas  mineirinhas.  Em  vez  de  “rodar  a  baiana”  e  ficar  nervosos,

colocamos as pessoas para realmente fazer bonito,  dançar e cantar.  Estou há 40

anos na vida comunitária e estou aqui para dar a minha contribuição à cultura milenar

das  escolas  de  samba.  Estou  aqui  representando os meus  amigos  da  escola  de

samba que não puderam vir. Um deles é o Serginho Beagá, Presidente da Academia

Império do Samba da Nova Era, um artista completo, que está se preparando para

que possamos fazer um belo desfile no dia 8 de março e mostrar que mineiro também

sabe sambar. Nasci na cidade de Guanhães e vim de lá com essa garra e com essa

força para ensinar e para aprender. Agradeço o carinho de vocês e pedimos mais

contribuição para as nossas escolas de samba mineiras. Mineiro também tem samba

no  pé.  Gostaria  de  cantar  um pedacinho  de um  samba-enredo  -  não  deste  ano,

porque não posso - em homenagem ao Fabinho do Terreiro, cantor e compositor da

nossa Escola Canto da Alvorada, que já foi 15 vezes campeã. Hoje, quem canta é o

seu irmão. Obrigada. Tudo de bom. Fiquem com Deus.

O Sr. Presidente -  Parabéns e obrigado. Dando sequência às nossas inscrições,

convido a Sra. Clarise Fernandes da Silva, da ONG Clarosofia Núcleo Mundial.

A  Sra.  Clarise  Fernandes  da  Silva  -  Bom  dia  a  todos.  Meu  nome  é  Clarise

Fernandes da Silva, sou representante da ONG Clarosofia Núcleo Mundial e gostaria

de  pedir  atenção  especial  para  garantir  a  validade  dos  projetos  além  do  prazo

estabelecido  no  convênio,  para  que  sejam  executados  na  sua  totalidade  com

qualidade. Justificativa: devido às dificuldades na implementação do projeto, como,

por  exemplo, a demora na liberação dos recursos, que implica o custo.  Por  isso,

gostaria de sugerir a liberação de verba complementar, caso haja necessidade, para

garantir  a  execução  do  projeto  com  qualidade,  considerando  que  os  projetos

comprometidos  com  responsabilidade  social  geralmente  incluem  custo  de
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qualificação, geração, produção e renda. Solicito que essa proposta seja analisada

com atenção.

O Sr. Presidente -  Por favor, encaminhe a proposta por escrito. Obrigado. Com a

palavra, Thiago, do Ibeids. É isso mesmo? Se eu estiver errado, me corrija.

O  Sr.  Thiago  Araújo  -  Thiago  Araújo,  inscrito  pela  Oscip  Instituto  Brasileiro  de

Educação, Integração e Desenvolvimento Social.

O Sr. Presidente - De onde, Thiago?

O Sr.  Thiago Araújo  -  De Belo  Horizonte.  Primeiramente,  sugiro  que  o  próximo

fórum ofereça almoço, porque ficar o dia inteiro é um pouco duro para a sociedade

civil que vem com recursos próprios.

Farei algumas reflexões, do “macro” ao “micro”. Minha primeira reflexão diz respeito

ao  alinhamento  ao  Sistema  Nacional  de  Cultura.  Então,  a  título  de  exemplo,  o

fortalecimento  das  redes  de  pontos  de  cultura  do  Estado.  Também  coordeno um

ponto de cultura, o Art 22, no São Benedito. Ano passado foi uma luta. Tivemos de ir

para a rua para conseguirmos consolidar os convênios por intermédio do governo

estadual. Hoje, sem sombra de dúvida, os pontos de cultura representam um núcleo

de produção autônoma de cultura local. Então, é preciso promover esse alinhamento

com o sistema nacional.

Como articulador da Rede Brasileira de Teatro de Rua, porque por profissão sou

palhaço,  com  muito  orgulho,  venho  trazer  para  vocês  também  a  Campanha  de

Popularização e Estímulo ao Teatro de Rua. A Rede Brasileira de Teatro de Rua tem

discutido e fundamentado propostas de lei que garantem a continuidade e o estímulo

dos grupos que têm atuação cênica na rua, porque a atuação cênica acaba tendo o

papel  crucial  de  coesão  e  de  sensibilização,  de  formação  cidadã.  Então,  temos

discutido,  em nível  nacional,  um programa, uma lei  de fomento ao teatro de rua.

Sugiro que a Casa também pense algo parecido. Entendo também que para a Região

Metropolitana de Belo Horizonte urge a construção de uma identidade, porque esse

processo de conurbação da cidade vai tomando a vida das pessoas, como operários,

como trabalhadores de um sistema econômico produtivo desenfreado,  e  elas  vão

perdendo o próprio sentido de que estão naquele local.  Então, é preciso fomentar

ações  que  estejam  ligadas  à  construção  dessa  identidade  metropolitana,
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principalmente porque acabamos nos deparando com situações tão contraditórias e

tão violentas que o povo da periferia sabe muito bem identificar.

Moro no São Benedito, onde temos a gíria do 22. Sabe o que é 22? É doido, é

maluco, é a pessoa exposta à contradição de maneira muito violenta. Aí já trago a

experiência desse microcosmo do São Benedito, um dos maiores conglomerados da

América  Latina,  que  hoje  tem  uma  benfeitoria  maravilhosa,  que  é  a  Cidade

Administrativa. Quem tem olhares mais argutos verá que a boca de fumo dá para ser

vista  da  janela  da  Cidade  Administrativa.  Os  meninos,  os  “aviões”  do  tráfico

visualizam todos os dias aquele edifício todo de vidro, que reflete a paisagem. Então,

essa  contradição  no  São  Benedito  tem  tocado  muito  a  gente,  porque  temos  um

trabalho cultural na comunidade, e a Cidade Administrativa chegou e não preparou

essa comunidade. Então, é um alerta, na verdade, porque aquilo vai virar um barril de

pólvora. Já é um caldeirão. Aí, a contradição pode se acirrar, e tenho medo do que

pode acontecer.

Trabalho  como  assessor  em  fortalecimento  institucional  de  comunidades

tradicionais e tenho viajado por muitas comunidades do Estado. Tenho observado que

elas só vão entender e reconhecer o valor do conhecimento, do saber popular que

detêm quando compreenderem que elas também são soberanas sobre seu território.

Temos observado que questões como mineração e implantação de indústrias  são

importantes para o desenvolvimento econômico do Estado, mas, se a comunidade

tradicional  não  reconhece  sua  soberania  e  seu  papel  nesse  processo  de

industrialização, não sei se alguma ação, especificamente cultural, faz sentido.

Faço  uma  crítica  ao  fórum  que  foi  aberto  sobre  o  tema  “Desenvolvimento

econômico e inovação”, pois poucas pessoas da sociedade civil estiveram aqui, e o

discurso “industriário” foi muito chocante. Foi chocante como a questão ambiental foi

abordada pelo Olavo, se não me engano, dizendo que as leis ambientais estavam

muito  restritivas  ao  desenvolvimento  econômico do Estado.  Essa transversalidade

entre os temas deve ser mais bem explorada. Se o pessoal da cultura, como o José

Márcio,  tivesse a oportunidade de discutir  com a Fiemg o tema “Desenvolvimento

econômico e inovação” ou o Bernardo, que desenvolveu uma pesquisa linda sobre

criatividade, poderíamos avançar um pouco mais na noção do que é política pública,
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do que é “participatividade”. Muito obrigado e boa tarde.

O Sr. Presidente - Obrigado, Thiago, pelas contribuições. Eu me arriscaria a dizer

que tudo isso é “muito 22”. Convido Cínthia Camargo para fazer suas considerações.

A Sra. Cínthia Camargo - Bom dia a todos. Meu nome é Cínthia Camargo. Estou

morrendo de frio, quase congelada, não trouxe meu paletó. Ontem, estive aqui na

discussão sobre meio ambiente e solicito que diminuam o ar um pouco ou aumentem

o calor um pouco aqui dentro.

Vou expor meu tema, mas o José Márcio e a Clarice também já falaram sobre ele,

que é muito importante: devemos discutir nesta Casa os pilares da cultura. Não posso

e não podemos nos esquecer  da formação não só de gestores,  mas também de

público.  Já  possuímos  vários  equipamentos  para  isso.  A  Clarice  citou  os

equipamentos que estão meio “elefantes brancos”. Gosto dessa itinerância, mas não

temos público. Outro dia, estive em uma amostra no 104, e eu era a única pessoa

que a estava assistindo. Essa formação de público deve fazer parte dos projetos. A

Secretaria Municipal de Cultura de Londrina, no Paraná, elabora projetos que trazem

os dizeres: “Eu também estou fazendo formação de público”. Sei que é difícil uma

pessoa que mora em uma comunidade mais distante vir ao parque municipal ou a

algum outro lugar,  porque tem de pagar  passagem de ônibus. Ela enfrenta várias

dificuldades. Mas há também a dificuldade de conhecer o que existe em termos de

cultura.  Até  nós,  que  participamos  desta  discussão,  não  sabemos  direito  que

momento é este, onde podemos entrar ou não.

Insisto  na  questão  da  formação  de  público.  Se  não  sabemos  o  que  temos  ou

mesmo o  que  é  cultura,  por  exemplo,  achamos  que  essa  discussão  deve  estar

inserida  em  nossa formação.  Ontem,  estávamos  na discussão  de educação,  e  a

cultura deve estar presente a partir da nossa formação infantil. Não podemos perder o

que foi dito pelo José Márcio ou pela Clarice: que a Assembleia sabe qual é o seu

papel e tem de se guiar por esses pilares. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigada, Cínthia. Vamos para a última inscrição. Convido todos

para  permanecerem  no  Plenário  para  as  considerações  finais  e  a  partilha  da

Fernanda Medeiros, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Cultura, que fará

suas  considerações  em  seguida.  Convido  Liliane  Arouca  do  Carmo,  do  Instituto
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Brasileiro de Educação, Integração e Desenvolvimento Social.

A Sra. Liliane Arouca - Bom dia, Mesa! Bom dia a todos que ainda se encontram

aqui.  Bom  dia,  Sra.  Eliane!  Não  sei  se  se  recorda  de mim,  da  Fundação  Clóvis

Salgado. Bom dia, Sr. Bernardo e Clarice! Gostaria também de questionar a Mesa

sobre o próximo fórum. É uma sugestão apenas: que seja feita a abertura com temas,

por exemplo, de educação e de cultura, coisas importantíssimas em nosso país. O

que é fazer cultura no Brasil? Nossa cultura, hoje, infelizmente, passa pela mídia. O

brasileiro tem apenas como cultura os horários das 18, 19 e 20 horas, quando vê uma

novela. Não sabemos definir o que é isso neste país. Nossas crianças estão sendo

formadas em frente à cultura da internet e da televisão. Para mim, como mãe, é muito

triste, apesar de meus filhos já estarem adultos, estudando e trabalhando. Gostaria

de defender meu amigo do teatro de rua e lhe dizer que estou aqui também para

defender o item 22 desta discussão, porque sou Conselheira Fiscal da Associação

dos Lares de Serviço de Saúde Mental de Minas Gerais.

Gostaria de pedir à Sra. Eliane a oportunidade do pagamento de meia entrada nos

eventos da Fundação Clóvis Salgado para deficientes físicos, auditivos,  visuais.  É

muito  importante que,  principalmente por meio da  grande mídia global,  possamos

expandir mais a definição de cultura.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Fernanda Medeiros Azevedo Machado, para suas

considerações finais.

A Sra.  Fernanda  Medeiros  Azevedo  Machado  -  Queria  complementar  algumas

coisas, mas, na verdade, a Eliane já falou muito no vídeo. Quero parabenizar a todos

que estão envolvidos na realização deste fórum.

No  segundo  momento,  quero  ressaltar  que  estamos  vivendo  uma  fase  de

planejamento, de definição da gestão cultural na Secretaria de Cultura, bem como o

alinhamento dos nossos indicadores e metas junto ao PPAG.

Quero deixar um recado ao Bernardo, porque a Eliane tem como objetivo andar

alinhada com o Sistema Nacional de Cultura. No Estado de Minas já estamos de

posse de tudo o que o Ministério está subsidiando. Estamos tentando trabalhar em

parceria e alinhados.

O outro ponto é que na Secretaria valorizamos muito esses espaços democráticos,
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essas  reflexões  que  têm  a  participação  da  sociedade  civil,  das  conferências

estaduais. Nosso trabalho ali estará sempre pautado por essa questão da abertura,

da  transparência  e  do  diálogo,  seja  com  outras  entidades  públicas,  seja  com  a

sociedade  civil  principalmente.  Hoje  o  Governador  do  Estado  tem  uma forma de

trabalho  que é  divulgada muito  pela  Eliane,  que é a transversalidade,  quer  dizer,

dentro do governo do Estado não estamos mais divididos em Secretarias, somos uma

grande  equipe.  Por  meio  dessa  linha  de  trabalho,  queremos  fortalecer  a  cultura

mineira deixando bem claro que o trabalho dos próximos quatro anos tem isso como

objetivo principal. Muito obrigada.

O Sr.  Presidente -  Agradecemos à Fernanda Medeiros. Agradecemos também à

Secretaria  de  Cultura.  Com  a  palavra,  para  suas  considerações,  o  Sr.  Bernardo

Novais da Mata Machado.

O Sr. Bernardo Novais da Mata Machado - Gostaria de cumprimentar novamente

todos  vocês.  Pudemos  perceber  pelas  intervenções  deste  Plenário  o  universo

complexo  em  que  estamos  imersos  quando  tratamos  de  cultura.  Tivemos  aqui

expressões  diversas  da  área  de  teatro,  de  música,  de  bibliotecas,  de  leitura,  de

patrimônio  material,  de  patrimônio  imaterial,  de  comunidades  tradicionais,  que

envolvem uma gama e uma enorme diversidade, de culturas populares, que também

envolvem uma gama enorme de manifestações, formação de gestores, de públicos.

Esse assunto da transversalidade da cultura ainda é mais complexo, pois  fala da

necessidade  de  dialogar  com  vários  outros  setores  como  saúde,  educação,

comunicação, meio ambiente, quando tratamos de cultura. Em suma, estou dizendo

tudo  isso  porque,  ao  perceber  essa  imensa  complexidade,  imagino  que  um  dos

caminhos que temos para dar conta de tamanho universo de questões seja, de fato, o

fortalecimento  institucional  das  políticas  culturais.  Essa  é  a  mensagem  que,  na

condição de Coordenador-Geral de Relações Federativas e Sociedade do Ministério

da  Cultura,  gostaria  de  deixar.  A institucionalização  das  políticas  culturais  é  um

caminho  para  o  seu  fortalecimento,  até  para  que  a  política  cultural  tenha  o

financiamento correspondente a sua complexidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Sr. Bernardo Novais da Mata Machado. Com a

palavra, a Sra. Clarice de Assis Libânio, para suas considerações finais.
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A Sra. Clarice de Assis Libânio - Responderei a uma pergunta que recebi pelo “e-

mail” e, depois, farei duas considerações. A pergunta é do Valtinho Moura, de Belo

Horizonte: “O Projeto Favela é Isso Aí tem como foco cidadãos de baixa renda. Por

que  não  a  inclusão  no  projeto  de  pessoas  de  classe  média?  Atenciosamente,

Valtinho”. 

Valtinho,  nós,  que  trabalhamos  com  recursos  públicos,  devemos  tentar  atingir

aquela  parcela  que  está  mais  desfavorecida,  vamos  dizer  assim.  Então,  desde

quando formamos o Favela é Isso Aí, o nosso foco era atender uma população de

artistas  e produtores de  arte e cultura que não tinha acesso ao mercado cultural

tradicional. Por isso, houve esse foco nas favelas e nos seus cidadãos.

Quero fazer um comentário - e a companheira foi  embora - sobre a questão de

formação  de  público.  Para  trabalharmos  formação  de  público,  devemos  ter

permanência e periodicidade. Não tem como fazer eventos pontuais e esporádicos e

querer  que  isso  forme  público.  Cito  um  exemplo:  no  ano  passado,  participei  da

pesquisa de avaliação do FIT, durante a sua realização. Foi uma pesquisa de público

que apontou que 46% das pessoas que assistiram às peças o fizeram pela primeira

vez. Quer dizer, isso é formação de público, 46% eram de pessoas que jamais tinham

participado ou assistido aos eventos de teatro ou mesmo do próprio FIT. Então, penso

que,  sem  permanência  das  ações,  sem  continuação  e  sem  durabilidade,  não

conseguimos  formar  público.  Ou  seja,  não  conseguimos  formar  público  só  com

questões esporádicas.

Para finalizar,  o Marcelo, da Prefeitura de Contagem - ele também foi embora -

pediu que eu dissesse em quais “links” conseguiria os documentos que citei na minha

fala.  Infelizmente,  só  o  da  Segunda  Conferência  está  disponível  no  “site”  da

Assembleia. Para quem quiser acessá-lo, está lá um PDF. Sobre os outros dois, o

Plano da Região Metropolitana ainda não foi disponibilizado ao público, pois aguarda

a aprovação do novo governo, já que foi elaborado na gestão passada. Contudo, no

“site”  www.rmbh.org.br,  há  todos  os diagnósticos e  documentos anteriores  a  essa

versão  final.  O  documento  Sistema  de  Informações  Culturais  ainda  não  foi

disponibilizado pela secretaria para consulta pública, mas imagino que daqui a pouco

vamos conseguir consultá-lo. Obrigada. 
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O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Clarice.  Informamos  aos  participantes  que  as

sugestões  recebidas  durante  as  discussões  temáticas  serão  agrupadas  em  um

documento  junto  com as participações  encaminhadas por  meio  do  “link”  Consulta

Pública,  as  colaborações  dos  especialistas  e  dos  parlamentares  da  Legislatura

anterior. Esse documento será entregue à Mesa da Assembleia Legislativa ao final do

fórum democrático,  a  fim de subsidiar  a  construção da agenda da Casa para  os

próximos anos.

Eu,  particularmente, manifesto minha satisfação em poder coordenar esta Mesa,

com toda essa diversidade, sobretudo pela qualidade e pela forma como tanto os

expositores quanto os participantes se conduziram. Espero que, de fato, não só o

nosso  mandato,  mas  também  toda  a  Casa  aproveite,  o  máximo  possível,  os

questionamentos e sugestões apresentados, a fim de que façamos do Parlamento

mineiro aquele que a população mineira realmente deseja.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/2/2011

Presidência do Deputado João Leite

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de presenças - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Geórgia

Ribeiro Rocha - Exibição de vídeo - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -

Apresentação de sugestões - Palavras do Sr. Maurício Campos Júnior - Apresentação

de  sugestões  -  Palavras  do  Sr.  Joaquim José Miranda Júnior -  Apresentação de

sugestões  -  Palavras  da  Sra.  Andrea  Abritta  Garzon  Tonet -  Apresentação  de

sugestões - Palavras do Sr. Rodrigo Pimentel - Apresentação de sugestões. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do Fórum Democrático
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para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com o objetivo de receber sugestões de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras. Geórgia Ribeiro

Rocha, Superintendente de Integração do Sistema de Defesa Social da Secretaria de

Estado de Defesa Social; e Andrea Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do

Estado;  e  os  Exmos.  Srs.  Joaquim  José  Miranda  Júnior,  Promotor  de  Justiça  e

Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  Criminais  do

Ministério Público de Minas Gerais; Maurício Campos Júnior, ex-Secretário de Estado

de Defesa Social; e Rodrigo Pimentel, autor de “Elite da Tropa”, ex-Capitão do Bope-

Rio e comentarista da Rede Globo.

Registro de presenças

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  registra  a  presença  dos  Exmos.  Srs.  Paulo

Alkimim, nosso Ouvidor de Polícia;  Cel.  Eduardo, ex-Chefe do Gabinete Militar do

Governador, cuja folha de serviços prestados ao nosso Estado é extensa; da Exma.

Sra. Marlene, Ouvidora do Sistema Penitenciário; dos Exmos. Srs. Comte. Ernane,

Presidente do Consep da Região Oeste, grande batalhador pela defesa social; e Cel.

Odilon, responsável pela nossa Escola de Formação e Aperfeiçoamento do Sistema

Prisional e Socioeducativo; da Guarda Municipal de Uberaba; do Exmo. Sr. Jorge Luiz

Lopes de Oliveira, Secretário Municipal de Defesa Social e Comandante da Guarda

Municipal  de  Barbacena;  da  Exma.  Sra.  Gláucia  Maria  da  Cunha,  Coordenadora

Adjunta do Consep Acisp 4 de Belo Horizonte; do Exmo. Sr. Geraldo Magela Alvernaz

Alvim,  da  Secretaria  Municipal  de  Segurança,  Trânsito e  Transportes  Públicos  da

Prefeitura de Nova Lima e membro do Espasso Conseg;  das Exmas.  Sras.  Mara

Magna Mendonça Morais, Presidente do Consep e do Conselho Penal Comunitário

de Itapagipe - Copeco -; Lúcia Helena Araújo, da Universidade Federal do Triângulo

Mineiro, da coordenação do Proeja-FIC na Penitenciária de Uberaba, da Comissão de

Direitos  Humanos de Uberaba e  do  Movimento  Nacional  de  Direitos  Humanos;  e

Luciana Nobre, Corregedora da Defesa Social; e do Exmo. Sr. Sgt. José de Arimateia

Ferreira de Castro, Diretor de Relações Institucionais do Centro Social dos Cabos e
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Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Palavras do Sr. Presidente

Boa tarde. Em nome da Assembleia e dos meus colegas Deputados aqui presentes,

Deputados Adelmo Carneiro Leão, Durval Ângelo, Pompílio Canavez, Rômulo Viegas,

Maria Tereza Lara, Gustavo Corrêa, Marques Abreu e Cássio Soares, agradeço a

presença  de  todos  e  a  contribuição  permanente  de  todos  da  sociedade,  das

instituições aqui representadas ao trabalho da Assembleia Legislativa, especialmente

nesta área de defesa social. Tivemos a prova disso especialmente no trabalho que a

Assembleia  realizou,  visitando as  18  Regiões  Integradas  de Segurança  Pública  -

Risps - e realizando o fórum sobre drogas e criminalidade no final do ano passado,

que resultou numa publicação da Assembleia Legislativa. Registramos, também, aqui

a  presença da comissão  de representação daquele  fórum.  Está  aqui  a  Sandra e

vários outros componentes da comissão de representação do fórum, os quais deram

grande  contribuição  para  toda  a  discussão  dessa  temática  da  defesa  social  na

Assembleia Legislativa. Continuamos esse trabalho. 

A presença  de  todos  a  este  debate  nos  dará  oportunidade  para  fazermos  um

planejamento  a  longo  prazo  buscando  servir  a  população  de  Minas  Gerais  e

promover efetivamente a defesa da sociedade. Agradeço também a presença dos

expositores. Os telespectadores da TV Assembleia poderão participar deste debate.

Palavras da Sra. Geórgia Ribeiro Rocha

Boa  tarde  a  todos.  Inicialmente  gostaria  de  cumprimentar  os  integrantes  desta

Mesa:  Deputado João Leite;  Maurício  Campos,  nosso querido  ex-Secretário,  com

quem  tivemos  o  prazer  de  trabalhar  durante  um  bom  tempo  dessa  desafiadora

política de defesa; Dra. Andréa Tonet, nossa Defensora Pública-Geral; e Dr. Joaquim

Miranda,  nosso  Promotor  de  Justiça  e  sempre  parceiro  do  sistema  de  defesa.

Gostaria  também  de  cumprimentar  a  todos  os  Deputados  presentes,  mas  me

permitam cumprimentar o Deputado Cássio Soares, também nosso colega de defesa,

por cujo intermédio estendo os cumprimentos aos demais parlamentares, além das

instituições presentes, as organizações aqui representadas e aqueles cidadãos que

pensam e labutam no campo da segurança pública e da defesa social.  É sempre

muito  bom  vermos  representados  e  participantes  atores  com  que  discutimos,
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trabalhamos e desenvolvemos nossas ações no dia a dia. São tantos que é difícil

enumerá-los. Gostaria que os senhores se sentissem cumprimentados no dia de hoje

por esse esforço, por essa grande mobilização tão evidente em prol daquilo que toca,

de maneira direta, a vida de cada um de nós: a nossa segurança.

Assim, nesse sentido, gostaria de fazer uso da palavra. Muitas vezes viemos aqui

defender nossas políticas e nossas estratégicas. Ao longo das audiências públicas,

em que a Comissão de Segurança Pública desta Casa visitou todas as Risps, tivemos

oportunidades de discutir  sobre  o  fenômeno da criminalidade e  sobre  o  que está

acontecendo no Estado,  algo tão exitoso no sentido da reversão da tendência de

aumento dos crimes violentos que Minas Gerais vem observando a partir de 2004,

quando se iniciou o mandato do ex-Governador Aécio, agora sucedido de forma tão

brilhante  pelo  Governador  Anastasia.  Ao longo desse trabalho,  visitando todas as

regiões,  pudemos  ver  resultados  efetivos  das  estratégias  de  enfrentamento  à

criminalidade,  redução  dos  nossos  indicadores  de  crimes,  o  trabalho  e  o  esforço

integrado do sistema de defesa social: Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros,

Defensoria Pública, além da parceria com o Ministério Público, o Poder Judiciário, os

Executivos municipais e a sociedade. 

Isso  é  fruto  de  uma política  que  vem sendo construída  desde 2003,  com uma

característica  que  é  a  marca  do  seu  sucesso:  a  contribuição  de  vários  atores  e

segmentos. Ao considerarmos a Secretaria, só de observarmos o perfil dos nossos

Secretários, que são representantes de segmentos tão diversos e de conhecimentos

tão  preciosos  a  serviço  desse tema importante  para  a  vida  de  cada um de  nós,

podemos  comprovar  isso.  Na  verdade,  são  pessoas  brilhantes  que  estiveram

dedicando o seu tempo e dando a sua contribuição a essa construção.

A política de defesa hoje tem o seu desenho bastante claro, em termos de linha de

trabalho, que é baseada na integração de esforços. Esse é o pilar de todos esses

atores - aliás, não só das Polícias Militar e Civil, que são o seu centro, mas também

de uma série de uma grande rede do poder público, rede de defesa e justiça criminal,

assim  como uma rede sustentada na mobilização da sociedade.  Então,  temos  aí

clareza de ações em termos de integração, de prevenção social à criminalidade e de

administração mais estruturada do nosso sistema prisional e socioeducativo, agora
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incorporando a pasta de Defesa à Subsecretaria Antidrogas, à política sobre drogas.

Portanto são inúmeras ações. De fato,  não tenho a intenção de discorrer  sobre

cada uma delas, mas de pensar neste tema proposto pela Assembleia: “Qual é o

nosso desafio para o ano de 2011 ou mesmo para o futuro?”. Até há pouco, numa

conversa anterior, fazíamos a composição desta Mesa. Queria usar este espaço para

fazer uma reflexão. Somos poder público e atuamos no seio da nossa família,  no

meio  social  em  nossas  relações  e  no  meio  econômico.  Ainda  temos  um  grande

desafio: cada um de nós, como cidadãos, ou cada segmento da sociedade, assim

como a imprensa precisamos contribuir para esse processo de segurança. A partir de

2003, adotamos uma lógica que é pautada na ideia de uma segurança cidadã, que se

faz a partir da responsabilidade de todos. No entanto, ainda temos uma visão muito

tradicional de que cabe a todos observarmos as nossas demandas de segurança e

imaginarmos que as soluções advirão, essencialmente, do trabalho policial. Como se

fosse possível permanecer um policial, de sentinela, na porta da casa de cada um de

nós. Se fosse dessa maneira, ou seja, se pudéssemos contar com esse recurso de

alguém vigiando e protegendo cada um de nós, seria muito bom, mas as coisas não

são assim. 

É  preciso  construirmos  uma  cultura  de  segurança  cidadã,  baseada  em  novas

formas de convivência, formas mais pacíficas de nos relacionarmos e de respeito às

regras de conduta, em todos os nossos ambientes, assim como no trânsito. Como

agimos hoje no trânsito? Imaginamos que ocorrem fatos  que são justificativas,  às

vezes,  para  nos  desentendermos  com  o  outro.  Será  que  isso  tem  a  ver  com  a

construção de uma cultura de paz e de segurança? Será que cada um de nós não

tem uma responsabilidade? Não digo isso para eximir o poder público dessa questão.

Na verdade, o poder público hoje - polícia e todo esse aparato de forças tradicionais

de segurança -  tem refletido muito sobre a sua forma de agir,  assim como sobre

inovações na forma de solucionar os problemas de segurança, em modelos novos e

mais  inteligentes  de  policiamento  e  em  novas  técnicas.  Esse  é  um  desafio  que

vivenciamos no âmbito do poder público. 

Mas será que isso é suficiente? Será que não precisamos debater soluções para

problemas de segurança e modos de vida e sobre como tratamos problemas que
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estão  à  nossa  volta  e  que  nós  mesmos  criamos?  Citarei  o  exemplo  do  “crack”,

fenômeno que tem nos preocupado no âmbito da segurança pública. Isso é algo que

merece, de fato, a nossa atenção. Estamos reformulando as nossas estratégicas para

lidarmos com essa questão por meio do enfrentamento ao tráfico e da proteção social

àquele que está envolvido com a dinâmica do tráfico e,  sobretudo,  com o uso da

droga, que sofre de dependência química. 

Mas pergunto: será que as estratégias de policiamento, tão somente, vão responder

a esse problema? Será que elas são suficientes para responder a isso? Não são. Se

não começarmos a criar uma grande rede de interação e de proteção, como família,

escola, polícia, rede social, empresários, imprensa, aliás falávamos sobre isso aqui, o

Dr. Joaquim Miranda muito bem apresentou essa questão. Então, é o momento de

pensarmos qual a contribuição que temos dado à segurança pública? Qual é a nossa

contribuição, qual  é o nosso papel? Dentro daquilo  que é o meio de inserção da

nossa vida, o que temos a ver com isso?

Creio que o fato de hoje vermos a segurança sendo tratada talvez como a principal

demanda social, como o principal anseio - como apresentado em todas as pesquisas

- indica-nos que é chegado o momento de incorporarmos isso como responsabilidade

comum não só da sociedade e do poder público, mas de todos. Todos nós podemos

construir  isso.  Imagino  que  isso  é  algo  que  precisamos  desenvolver,  a  que

precisamos nos dedicar mais enquanto esta Casa propiciar este espaço e chamar

segmentos que perguntem e questionem qual a contribuição desse segmento numa

produção da segurança; de uma vida mais pautada pela paz do que pela violência,

pela solução pacífica dos conflitos, num grande pacto pela paz e pela vida. O que nós

podemos  fazer  por  isso? Creio  que  se  trata  de  uma ação mais  construtiva  para

começarmos a dar força, voz e imagem a referências positivas, à nossa capacidade

de nos mobilizarmos em prol de algo positivo, de quanto temos dado em termos de

visão, lugar e importância àquilo que é a violência, àquilo que é destrutivo.

Isso existe, não podemos fechar os olhos, mas o que será necessário fazer para

conter  essa  violência?  Dar  vazão  a  ela?  Reproduzi-la  a  todo  momento?  Dar

visibilidade? Ou fazer o contrário: neutralizar essa cultura de violência dando valor e

importância às ações de paz que, com certeza, temos condições de construir?
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São estas as minhas palavras. Creio que precisamos de mobilizar-nos de forma

intensa em prol dessa temática, mas de outra maneira, com outra abordagem. Não

quis usar este espaço para apenas reproduzir aquilo que já foi apresentado em outra

oportunidade, que são nossas ações e estratégias. Podem estar certos de que todas

as áreas de defesa, quer sejam as da integração - envolvendo as polícias, o Corpo de

Bombeiros  -,  quer  sejam  a  proteção  social,  o  sistema socioeducativo,  todos  hoje

trabalham com essa concepção. Estão imbuídos do propósito de estabelecer com a

sociedade essa relação de construção de algo maior, esperando ansiosamente que a

sociedade exerça esse papel, que cada segmento encontre seu espaço, seu lugar de

contribuição, para continuarmos construindo essa política tão bonita, da qual temos

tanto orgulho. Digo assim porque isso não é fruto de uma construção pessoal, mas,

sim,  do  esforço  de  uma  série  de  atores.  E  aqui  eu  gostaria  de  mais  uma  vez

manifestar  o quanto  nossos  Secretários  -  acadêmicos,  como é  o  caso de alguns

gestores que já tivemos, encontra-se aqui o nosso querido Dr. Maurício Campos -

contribuíram  com  isso,  e  agora  a  contribuição  do  nosso  Deputado  Lafayette  de

Andrada, desta Casa, cada um com seu perfil, ora de acadêmico, ora de alguém com

bastante inteligência e persuasão para fazer a liderança do sistema avançar, ora de

um grande articulador político.

Isso significa que o desafio é muito grande, por isso temos pessoas com esse perfil

à  frente  dessa Pasta.  É  preciso  continuarmos  a  somar  forças  para  vencermos  e

construir essa tão sonhada cultura de paz e essa visão de segurança cidadã. Muito

obrigada a todos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Geórgia.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Passaremos agora à exibição de um vídeo produzido pela TV

Assembleia sobre o tema “Defesa Social”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Esclarecemos que, entre um expositor e outro, abriremos espaço

para a apresentação de algumas sugestões presenciais, por escrito ou oralmente, e

de outras enviadas via consulta pública, pelo formulário do “Participe Agora” e pelo



565
____________________________________________________________________________

0800. A partir deste momento, os participantes poderão encaminhar suas sugestões

por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído pela equipe de apoio.

Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente devem especificar isso no

formulário.

Informamos que os telespectadores da TV Assembleia também poderão participar.

Basta acessar o “site”  da Assembleia -  www.almg.gov.br -,  abrir  o “link”  do Fórum

Democrático e clicar em “Participe Agora” para enviar sua contribuição, ou telefonar

gratuitamente para o número 0800-7092564.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura de algumas contribuições recebidas

por via de consulta pública. Sugestão enviada por Haliston Manoel de Almeida, de

Belo Horizonte: qualificação das políticas de segurança pública, com especial atenção

para mudanças que tragam maior rigidez à legislação penal. Sugestão enviada por

Eduardo de Nazaré Silva, de Jenipapo de Minas: promoção de mudanças radicais na

área  de  defesa  social  em  Minas  Gerais,  com  qualificação  de  ações  preventivas,

trabalho  com crianças  e  jovens,  principalmente  com os  programas  que a  PMMG

oferece - Proerd e JCC -, modernização dos armamentos, equipamentos policiais e

viaturas policiais e valorização dos profissionais de segurança pública por meio da

oferta de salários condizentes com a realidade social; aumento do número de cadeias

e centros de ressocialização dos condenados e mudanças no âmbito nacional na lei

penal,  prevendo  que  crimes  graves  tenham  penas  graves  e  crimes  leves,  penas

alternativas,  mas  que sejam efetivamente  cumpridas.  Sugestão enviada por  Kátia

Ferraz Ferreira, de Belo Horizonte: desenvolvimento de mecanismos de articulação

intersetorial das políticas sociais, como as de educação, assistência e inclusão social,

saúde,  esporte,  cultura, inclusão produtiva,  juventude e apoio às famílias, com as

políticas de segurança pública, propiciando uma atuação preventiva mais integrada

com vistas  à superação do ciclo da  pobreza  e  à  defesa das famílias  expostas a

situações de vulnerabilidade social.

Assistiremos  agora  ao  vídeo  com  sugestões  do  Sr.  Cloves  Benevides,

Subsecretário  de  Políticas  Antidrogas  da  Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e

Juventude, para subsidiar a construção da agenda da Assembleia para os próximos
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anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Maurício Campos Júnior

Boa tarde a todos. Cumprimento os integrantes desta Mesa, meu prezado amigo

Deputado João Leite, que a preside; os companheiros que revejo nesta tarde, como o

Dr. Joaquim, a Dra. Geórgia e a Dra. Andréa Tonet. Cumprimento, ainda, todos os

integrantes  desta  Casa  e  peço  licença  para  fazer  uma  saudação  especial  ao

Deputado  Cássio  Soares  pela  simples  razão  de  estar  aqui  hoje,  presenciando  a

concretização de um projeto importante  que,  creio eu,  ganhou fôlego e  força  por

ocasião de sua passagem na Defesa Social, quando mostrou a sua capacidade, de

fato,  de  contribuir.  Hoje  o  Deputado  Cássio  Soares  se  transporta  ao  campo  do

Legislativo.

Portanto,  Sr.  Presidente  e  demais  Deputados,  peço  licença  para  fazer  essa

saudação especial a alguém que, ao longo dos três anos e dois meses em que estive

à frente da defesa social, muito apoiou tudo o que pensei em fazer. Também faço uma

saudação especial à Dra. Geórgia pela condição de Subsecretária da nova equipe de

defesa  social,  fruto  da  evolução  que  tem  experimentado  nos  últimos  anos.  Por

exemplo: em 2003 desapareceu o formato conhecido como Secretaria de Justiça e

Secretaria de Segurança Pública, dando origem ao novo modelo. Além disso, houve a

integração  como  superintendência,  que  assume  um  papel  essencial  dentro  do

Sistema de Defesa Social. Depois, já em 2007, passa pela criação de subsecretarias

e superintendências. Agora, finalmente, temos um modelo de defesa social evoluído,

em que a Subsecretaria de Políticas Antidrogas integra a Secretaria de Defesa Social,

em que a subsecretaria de qualidade compreende a forma de atuação do sistema,

inclusive com metodologia Igesp. Enfim, percebo uma grande evolução no Sistema

de Defesa Social a partir de 2011.

Cumprimento a Dra. Geórgia por tudo o que tem feito, além de também se destacar,

ao  longo  dos  últimos  anos,  em  muitos  dos  aspectos  em  que  Minas  Gerais  tem

avançado. A Dra. Geórgia bem sabe disso. Penso que a nossa convivência, nesses

últimos três anos, é verdadeiramente a marca e a característica da defesa social.

Afinal, ninguém passa pela defesa social sem se envolver muito intimamente com a
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causa; ninguém passa friamente pela defesa social. Se eu fosse descrever aqui os

debates, as discussões que eu e a Dra. Geórgia realizamos na Secretaria de Defesa

Social, buscando acertar! Tenho certeza de que nenhum dos senhores seria capaz de

imaginar como vibrávamos com aquilo tudo.

Bem, dito isso, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado. Nos próximos

dias - creio que no dia 23 de fevereiro -, fará um ano que deixei a defesa social, na

condição  de  secretaria.  Deixei-a,  de  fato,  ou  seja,  desde  então  me  afastei

completamente  do  Sistema de  Defesa  Social,  talvez  até  assumindo  uma postura

característica  da  Polícia  Militar  em  relação  à  sua  própria  estrutura,  quando  seus

Comandantes deixam a Corporação para permitir,  de  algum modo,  que os novos

Comandantes  ou  as  novas  pessoas  que  ali  se  encontram  emprestem  a  sua

característica e deem a sua contribuição sem a interferência quase fantasmagórica da

presença de outro em comparação. Da mesma forma como optei por me dedicar,

durante três anos, à defesa social, agora também faço a opção pessoal de retornar à

minha  origem  na  advocacia  e  no  magistério  superior,  acreditando  que  ao  longo

desses três anos pude oferecer alguma contribuição.

Certamente  aprendi  muito.  No  fundo,  creio  que  a  razão  de  estar  aqui  é  tentar

compartilhar com a Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais e com a

comunidade um pouco da experiência  que adquiri.  Isto é,  tentar  traduzir  aqui  um

pouco da experiência e a minha impressão pessoal, como uma forma de lançar luzes

para  que  esta  Casa  possa,  nos  próximos  anos,  produzir  mais  e  melhor,  até

compreendendo, cada vez mais, a visão de cada pessoa envolvida.

Creio eu que a metodologia desta Casa é também formidável.  Devo enaltecer a

iniciativa,  que,  no  início  dos  trabalhos legislativos,  se  ocupa de quase uma nova

metodologia: dar diretrizes para que a Casa tenha uma produção legislativa e uma

atuação mais eficientes nas várias áreas de interesse da comunidade. E, sem dúvida,

segurança pública é a área que mais afeta o interesse da comunidade neste instante,

porque tem ponto de contato com outras áreas também representativas do interesse

da comunidade.

Dito isso, seria importante, pelo menos de minha parte, tentar traduzir um pouco o

que é o modelo mineiro e o que vive,  segundo minha visão,  o modelo de outros
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Estados frente ao modelo mineiro na área de segurança pública, o que me parece ser

a melhor forma de contribuição, na minha modesta visão do trabalho legislativo desta

Casa, Parlamento mineiro, para o enfrentamento dos novos desafios. Destaco que,

de  fato,  o  ano  de  2003  foi  muito  marcante  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Como

conteúdo  programático  de  candidato  ao  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o

Governador Aécio Neves implantou imediatamente um sistema de defesa social já

ilustrado, de algum modo, pela Constituição do Estado, desde o ano de 1989, mas

nunca posto em prática. Ali,  no ano de 2003, ele era posto em prática. A ideia de

segurança pública passa a ser muito mais abrangente do que apenas o combate à

criminalidade e ganha outros  contornos e atores importantes,  ligada sobretudo ao

campo da prevenção social contra a criminalidade e trabalho de gestão integrada. O

combate já não é mais da Polícia Militar ou da Polícia Civil sozinha, da prevenção

como ações  sociais  isoladamente,  mas  passa  a  ser  uma visão  sistêmica  de  um

trabalho  conjunto;  e  isso  deu frutos.  Abandonava-se,  ainda que temporariamente,

uma discussão sobre unificação de polícias e trabalhava-se com a ideia de integração

das  polícias.  A  unificação  se  dava  então  não  a  partir  da  desconstrução  de

corporações tão antigas e tradicionais, mas pela valorização de cada uma delas. E,

ao valorizá-las, permitia que atuassem cada qual na sua competência constitucional,

contribuindo para o objetivo comum. Assim se deu o ano de 2003. Ainda há pouco,

era  indagado  sobre  os  embates  eventualmente  frequentes,  quando  envolvem

membros de corporação, como se isso traduzisse a ideia de um trabalho integrado. E

eu dizia: já não funciona mais assim. Não há mais embates institucionais corporativos

em Minas Gerais. Quando eventualmente há conflitos interpessoais entre Promotores

e advogados, definitivamente isso não se dá entre Ministério Público e OAB, mas

entre Promotor e advogado. Assim como eventualmente podem acontecer embates e

conflitos  interpessoais  entre  policiais  civis  e  militares,  que  também  não  se

transportam  para  o  ambiente  das  corporações.  Isso  é  relevante,  ou  seja,  Minas

conseguiu,  de  algum  modo,  fixar  a  cultura  e  o  modelo  de  gestão  integrada  que

compreende a visão sistêmica do problema e trabalha de maneira sistêmica para a

solução  dele.  E  a  Defesa  Social,  enquanto  Secretaria,  exerce  uma  espécie  de

legítima liderança de coordenação,  mas que se legitima a cada dia,  pois  ela não
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impõe subordinação hierárquica  a  quem  quer  que  seja.  É  o  modelo  mineiro  que

muitos Estados não conseguem compreender, até mesmo em função disso. Não há

uma subordinação hierárquica,  mas há um trabalho em papel  constitucionalmente

reconhecido de coordenação: a autonomia das corporações e políticas próprias de

valorização  interna  e  a  respeito  das  características  de  cada  qual.  Assim  tem

funcionado.  Quando  avançamos  no  ano  de  2007,  o  modelo  já  havia  avançado

bastante  em quatro  anos.  Mas naquele  ano o  desafio  era  interiorizá-lo  de  algum

modo. A metodologia de gestão Igesp foi visitada e revisitada, ao longo do ano de

2007 até 2010 - pelo menos o tempo que estive na Secretaria -,  por Estados da

Federação os mais variados, não é mesmo, Geórgia? Não havia um só mês que

ficássemos sem que uma comitiva de outro Estado da Federação viesse a Minas

Gerais conhecer o modelo e assistir às reuniões. Então em 2007 houve o trabalho de

interiorização.  Esse  papel  foi  importantíssimo,  creio  eu,  com  a  estruturação  das

Risps.

Já naquele instante, ao final  do segundo mandato do Governador  Aécio Neves,

percebia-se a participação da Comissão de Segurança Pública desta Casa, por meio

de seu Presidente  na  ocasião,  o  Deputado João Leite,  e  de  outros  membros da

Comissão, em regiões integradas de segurança pública em todo o Estado de Minas

Gerais. Era a Assembleia Legislativa, por sua Comissão de Segurança Pública, indo a

campo conhecer os diagnósticos de forma integrada. Não era só aquela visita que

eventualmente a Assembleia poderia fazer - e faz legitimamente na coleta da crítica,

ou  mesmo na exposição dela,  muito  útil,  diga-se de  passagem,  a qualquer  outro

parceiro envolvido no problema - mas, sim a participação da Assembleia na reunião

que delibera, com comandantes, com chefes de departamentos e com outros atores.

Uma  ação  imediatamente  sentida  pela  comunidade.  A  mais  concreta  forma  de

participação  da  Assembleia  Legislativa  no  enfrentamento  do  problema.  Ao  longo

desse período também surgiram outras  formas de participação desta Casa,  muito

efetivas para a defesa social. Como exemplo, cito a representação deste Parlamento,

por meio de seus Deputados, em comitês, comissões e conselhos de algum modo

existentes  de  maneira  formal  ou  mais  informalmente  dentro  do  Executivo.  Nesse

aspecto, destaco o papel que tem a Comissão de Direitos Humanos no Colegiado de
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Integração das Corregedorias.

O  Deputado  Durval  Ângelo,  durante  muito  tempo,  acompanhou  de  maneira

combativa, crítica e cooperativa o enfrentamento de questões correcionais no âmbito

das  corporações,  eventualmente  até  com uma participação não institucionalizada,

porém  presente.  Da  mesma forma,  o  Deputado  Délio  Malheiros  no  Conselho  de

Criminologia. Ou seja, começava-se identificar ali, e sempre presente, uma forma de

participação da Assembleia que não fosse a visão crítica e descomprometida com a

solução, mas, sim, a visão crítica presente junto à solução, com impactos diretos na

comunidade.  Isso  também  se  deu  -  aqui  já  ilustrei  a  presença  de  Deputados

Estaduais frente a esses comitês e conselhos - com o envolvimento de atores de

todas  as  outras  áreas.  Os  comitês  foram  criados  para  essa gestão  integrada  no

ambiente prisional, com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Por muitas vezes a Defesa Social foi pressionada com a existência de liminares que

interditavam presídios, o que não era uma solução, porque interditar não era uma

solução, mas muitas vezes uma forma de pressão que tornava mais impraticável a

solução do problema. Na medida em que o Ministério Público, o Poder Judiciário, a

Defensoria  Pública,  as  corporações  e  a  Assembleia  Legislativa  participavam  da

discussão, estabeleciam juntos as prioridades.

A questão era saber  quais  eram as piores  entre as  unidades e em que tempo

poderíamos fazer a correção de cada uma delas. Assim, criava-se um ambiente que

era o ambiente da integração, em que todos, com visão crítica independente, na mais

pura forma cooperativa  de participação,  contribuíam para  a  solução do problema.

Essa visão de segurança  cidadã,  com enfoque  na participação social,  será  outro

grande  desafio.  Incutir  a  cultura  de  uma  segurança  cidadã  no  Estado  de  Minas

Gerais,  de  maneira  definitiva.  O  cidadão  mineiro  não  há  de  ficar  passivamente

esperando a solução de problemas nessa ou naquela área, inclusive na da segurança

pública.  Não que ele deva avançar  sobre competências  que são típicas do poder

público,  mas  apenas  com  formas  de  participação  simples  e  de  efeito

impressionantemente impactante na defesa social e na segurança pública como um

todo. A Geórgia lembrava a ideia de segurança pública como forma de participação

popular, numa espécie de cobrança, isto é, de postura ativa de fazer valer direitos, e
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não de ficar alheio aos problemas. Citarei um exemplo que para mim tem sido ao

longo dos anos o maior exemplo de participação cidadã da nossa comunidade. Estou-

me referindo à evolução da proibição do cigarro em lugares públicos ou privados.

Lembro que, no meu tempo de faculdade, há 25 anos, cerca de 70% das pessoas

fumavam cigarro dentro da sala de aula, inclusive o professor. Hoje, dando aulas em

uma turma de 60 alunos, nem 10% fumam cigarro, a maioria mulheres. Essa redução

não se deu por imposição de pena privativa de liberdade ou por sanção grave, mas

porque houve leis e uma série de sanções administrativas. No entanto mesmo estas

últimas, como multas, não eram eficientes. Se olharmos para trás, lembraremos que,

apesar  dos avisos nos ônibus dizendo “proibido fumar”,  muitas  pessoas fumavam

dentro  dos  ônibus;  assim  como placas,  em  lugares  públicos  ou  não,  dizendo  da

proibição de fumar, inclusive indicando uma lei, também tinham pouca efetividade. À

medida que os  cidadãos fazem fazer  o direito  de obrigar  o cumprimento de uma

norma, as pessoas começam a se incomodar. Há uma espécie de censura social

sobre  a  conduta  daqueles  indivíduos,  que  imediatamente  respondem  e  reagem,

agindo em conformidade com o ajuste social. Essa forma de participação cidadã nas

questões  do  dia  a  dia  pode  se  transportar,  definitivamente,  para  o  campo  da

segurança pública. Quem nunca esteve dentro de um ônibus, transportado por um

motorista imprudente, e ficou ali, sem reagir ou dizer nada, esperando e rezando para

chegar ao seu destino? Se ele tivesse, como cidadão, a iniciativa de fazer parar o

ônibus, ou chamar uma autoridade, ou criticar o motorista, e se o conjunto social que

ali  estivesse  falasse  que  ninguém  mais  seguiria  naquele  ônibus  com  aquele

motorista,  imediatamente as  normas passariam a ser  respeitadas.  Talvez o nosso

Anel Rodoviário seja um dos maiores exemplos de infraestrutura lenta e burocrática

do Estado como poder público e das possibilidades que a cultura cidadã no trânsito

poderia emprestar  desde logo.  Enfim,  se por um lado boa parte do desafio  a ser

atingido pela Assembleia está na participação de Deputados em conselhos e comitês

na linha de frente, ou seja, não apenas nas comissões da Casa, discutindo com seus

pares e com a comunidade, mas participando efetivamente de conselhos, colegiados,

comitês e comissões no ambiente da defesa social, essa é uma contribuição muito

concreta de envolvimento do problema da Casa para a solução.
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Outra questão fundamental  é desenvolver a cultura cidadã,  que muito aliviará o

processo legislativo. Precisamos, não de grande número de leis ou de leis severas,

mas de leis efetivas e uma cultura cidadã que as faça valer. Isso talvez seja o ideal.

Destaco um desafio fundamental que pertence a todos, à Assembleia Legislativa, à

defesa  social:  o  enfrentamento  do  tráfico  de  drogas,  sobretudo  do  “crack”.  Os

impactos que o “crack” tem sobre todas as áreas da comunidade - família, educação,

cultura, etc. - traz desafios que só vamos vencer se estivermos absolutamente juntos.

Finalmente,  destaco  o  que  é  inerente  a  esta  Casa:  o  processo  legislativo  como

atividade prioritária. Ao longo dos últimos anos, com o modelo de gestão integrada do

sistema de defesa social, muito se implantou por iniciativa do Executivo, por conteúdo

programático, por meio de leis delegadas ou de adaptações internas, sempre com o

apoio da Casa. Mas, para que essa política seja perene e para que todos os órgãos,

comissões, comitês e colegiados se desenvolvam, de fato, para futuro longínquo, e

tragam  grandes  resultados  para  nossa  comunidade,  não  se  pode  prescindir  do

trabalho  legislativo  que  possa  consolidá-los  de  maneira  definitiva.  Eis  a  minha

contribuição. Permaneço à disposição para colaborar com o debate. Obrigado.

Apresentação de Sugestões

O Sr.  Presidente -  Assistiremos agora a  um vídeo com sugestões do Sr.  Jésus

Trindade Barreto Júnior, Chefe Adjunto da Polícia Civil, para a construção da agenda

da Assembleia Legislativa.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Faremos  agora  a  leitura  de  mais  algumas  contribuições

recebidas por via do Consulta Pública. Informamos que a íntegra das contribuições se

encontra no “site” da Assembleia. Sugestão enviada por Anderson Correa da Silva, de

Governador  Valadares,  e  Thales  Vinicius  Mendes  Ribeiro,  de  Belo  Horizonte:

promoção de melhorias salariais aos policiais militares e civis do Estado, com melhor

adequação do projeto  de  integração entre  os  órgãos  de defesa Social.  Sugestão

enviada por Daniel Paulo Alves da Silva, de Ribeirão das Neves: implantação nas

portarias das unidades prisionais de um sistema de raios X similar ao modelo utilizado

nos aeroportos europeus - como já ocorre em algumas unidades prisionais do Rio de

Janeiro  -  como forma de  agilizar  a  entrada de visitantes  e funcionários,  além de
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aumentar  a  segurança.  Sugestão  enviada  por  Marcos  Antônio  Osório  Costa,  de

Montes  Claros:  maior  qualificação  e  difusão  de  políticas  sobre  drogas  no  nosso

Estado, com especial atenção à população carcerária e a um maior investimento na

prevenção  e  no  tratamento,  com  ênfase  nas  comunidades  terapêuticas  que

historicamente desenvolvem importante trabalho com os dependentes químicos.

Abriremos agora espaço para as contribuições dos participantes. 

O Sr. Carlos Silveira - Boa tarde. Três minutos é muito pouco, mas tentaremos falar

nesse tempo. Meu nome é Carlos. Vi o senhor falando sobre advogados e sobre o

Ministério Público. Fui advogado, policial militar e do Corpo de Bombeiros. Hoje sou

investigador  da Polícia Civil.  Propus uma unificação em Mato Grosso do Sul,  em

1993, para onde levei um projeto pronto. Não sei se vocês se lembram - o Deputado

João  Leite  deve  se  lembrar  -  do  Hélio  Bicudo,  que  propunha  uma unificação.  O

sindicato daqui, que eu representava, foi o único órgão que levou essa proposta, que

foi muito bem aceita, principalmente pelos policiais militares. Começo lembrando o

que Cafunga dizia: no Brasil, o errado é que é o certo. Precisamos começar a pensar

nessa questão. Vou-me virar  de frente para vocês. Conheço os Deputados Durval

Ângelo e Carlin Moura, muitas pessoas que batalham aqui. Por exemplo, lembro a

questão da Operação Satiagraha, da Polícia Federal. A elite do Brasil, que na maioria

é  corrupta,  não  quer  uma polícia  investigativa  ou  qualquer  polícia  democrática  e

cidadã - certo, Sr. Secretário? Acho que alguns políticos não querem corrupção, mas

acabam sendo usados e fazendo acordos. Deputado João Leite, não estou querendo

dizer que todos os políticos são assim. O que aconteceu com o Protógenes? Ele

prendeu o Dantas e o Pitta,  entretanto foi cassado. Tenho o maior orgulho de ser

policial civil e ser de uma polícia judiciária; bato no peito por ter como coirmã a Polícia

Federal. Não quero prender só o Joaozinho, quero prender o Dantas também. Um

passo lá, outro aqui. Lembram-se do Prefeito do PT que estava com “crack”? Ele foi

encostado em uma parede - como a Sandra, ali -, e seus documentos foram expostos

no capô da Polícia Militar.  A imagem está arquivada,  é só pedir  à Globo. Ele era

negro,  pobre,  um  coitado  morador  de  uma  cidade  pequena.  Eles  o  destruíram.

Quando o Protógenes, grande amigo e policial civil, prendeu o Dantas, apareceu a lei

da  algema.  Hoje  o  Protógenes  está  cassado,  até  sua  casa  foi  invadida.  Isso



574
____________________________________________________________________________

aconteceu comigo também nas Polícias Militar e Civil. Toda hora em que eu falava em

democracia e cidadania eu era perseguido.

Não quero problema, quero soluções - certo, Sr. Secretário? Estive com o senhor

em algumas reuniões. Não estou aqui trazendo problema, estou trazendo solução. O

que deve ser feito? É preciso dar mais condições para a Polícia Civil trabalhar, mais

autonomia.  Existem  bons  policiais  honestos,  estamos  vendo  lá  no  Rio  que  eles

existem. No governo da Benedita da Silva existiam bons policiais. Vocês devem se

lembrar  do  Elias  Maluco,  que matou  aquele  cinegrafista.  Ele  foi  preso em pouco

tempo. Basta, Srs. Secretário e Deputados, colocar na mão de bons policiais civis

honestos.  Hoje  temos  dois,  os  Drs.  Jésus e  Jairo  Lellis.  O  Dr.  Jésus fundou um

sindicato comigo em 1988. Se isso acontecer e houver condições de salário, salário a

nível de ensino superior, equipamentos, delegacias, trabalharemos bem. Estou vendo

cadeirantes ali. Elas não entram em uma delegacia. Quando acontecem acidentes de

veículos, elas não têm acesso. Nesses casos, a maioria das pessoas que vão até a

delegacia chegam com problema. Por que não melhoram essa situação? Por que o

Detran,  por  exemplo,  não  é  todo  centralizado  na  Gameleira?  O  cidadão  está

sofrendo, e isso vem de muito tempo, do tempo de seu pai - não é, Deputado João

Leite? -, que era guarda-civil. Terminaram com a instituição que o pai do João Leite

gostava e amava tanto - a Guarda Civil -, e não porque era ruim, mas porque era boa.

A ditadura militar não queria a Guarda Civil, João Leite. O mesmo ocorre hoje, não

querem o Protógenes, não querem a Polícia Federal e não querem a Polícia Civil.

Para que policial honesto? Para que policial investigativo civil? Já que não há esse

profissional, precisam militarizar. Não estou dizendo que a PM seja ruim, às vezes

sou mal-entendido. Não é que a PM seja ruim, militarizar é ruim. Temos de fazer o

caminho de forma que  nenhuma das  duas  seja  humilhada,  que  as  duas  tenham

condições  de  trabalhar  em  seus  devidos  lugares.  Se  sou  investigador,  tenho  de

investigar, não a PM. Quando chegamos a uma companhia, percebemos que há mais

de 12 P2.  A delegacia correspondente não tem 12 policiais civis,  isso contando o

Delegado e todos os demais. É impossível. Estou implorando para mudarem esse

quadro  em  Minas.  Eu,  com  o  máximo  respeito  ao  senhor,  não  concordo  com  a

integração,  o  que  está  havendo  é  má  “empregação”  da  Polícia  Civil  e  de  suas
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atribuições. Não concordo que esteja ocorrendo a integração. Sonho com a existência

da integração, doutor. Tomara Deus que agora, com os Drs. Jairo e Leandro, nós a

tenhamos. Somos os investigadores. Polícia Civil investiga e faz a polícia judiciária.

Concordo com o senhor sobre os embates do Ministério Público com os advogados,

mas não é igual ao que a PM faz com a gente. Lá, o embate é verbal; o da PM é pau.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Carlos, obrigado. Com a palavra, a Sra. Aparecida Maria Martins

Pereira, do Conselho Comunitário de Segurança Pública, Saúde e Habitação.

A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - Boa tarde a todos. Venho falar exatamente

como o  Carlos,  que  não  concordo  com  muitas  coisas,  que  o  Brasil  continua  da

mesma forma.  Somos  todos  iguais  perante  a  lei:  isso  é  balela.  Às  vezes  somos

desacatados por policiais que são corruptos e agressivos. Nem sempre é correta a

forma como conversam com a gente.  Já repeti  isso por várias vezes -  já o disse

quando discutíamos direitos humanos e repetirei mais uma. Violência não é só tapa

na cara, violência é a maneira como vêm conversar com a gente, como vêm nos

abordar. Isso é violência. Nasci de pai militar, que não fez curso de direitos humanos.

Por que hoje a polícia faz curso de direitos humanos e continua violenta, falando de

forma agressiva?  Vamos  mudar  esse conceito.  Violência  não é  só  agressão,  por

favor. A palavra mal dita, da forma que vem, nem possui o dom espiritual, o dom de

Deus. Muito obrigada, João de Deus. Tudo de bom para todos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Aparecida. Com a palavra, Sidnei Martins, da

Rede Nós Amamos Neves. Nós também a amamos. 

O Sr. Sidnei Martins - Boa tarde a todos e a todas. Deputado João Leite, vou me

virar para o público, com licença. A TV está filmando desse lado também. Não parece

que o João Leite ama muito Neves,  porque,  na Comissão que ele presidia,  ficou

amarrado, preso o pedido de uma audiência pública. Éramos contra a ida de presídio

para Ribeirão das Neves. Não foi marcada essa audiência pública, que tinha sido

pedida à Casa. Vamos ver se este ano ela sai. Espero que o João Leite abra o seu

coração e realmente ame Neves de verdade, como está dizendo. Queria informar que

ontem falamos aqui sobre o tema “Meio ambiente”. Denunciamos a forma como o

governo do Estado está levando mais um complexo de presídios para Ribeirão das
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Neves,  baixando  a  autoestima  do  povo,  jogando-a  lá  embaixo  e  ferindo  o  meio

ambiente. Hoje, quando vamos tratar de defesa social, queremos dizer que o povo de

Ribeirão das Neves não quer mais presídios. Não quer por quê? Em Neves, temos

quase 30% da população carcerária do Estado de Minas Gerais. São mais de 5 mil

presos.  A  cidade  é  uma  das  mais  pobres  da  Região  Metropolitana,  pobre  em

infraestrutura.  São muitas  as  dificuldades,  a  saúde  é  péssima.  Para  terem ideia,

estávamos no período de férias, e temos duas escolas estaduais interditadas, com

vários problemas, e o Estado sequer pode resolver esses problemas. O movimento

tem-se  manifestado  de  forma  pacífica.  Fechamos  a  BR-040  domingo  passado  e

estamos  solicitando  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  que

convoque uma audiência pública, porque um empreendimento no valor de mais de

R$150.000.000,00,  que será construído em Ribeirão das Neves, sequer teve uma

audiência pública. Houve desrespeito da Feam ao dar licença prévia. Tivemos nove

abstenções,  um  voto  contrário  e  só  seis,  todos  do  governo,  que  foram  a  favor.

Agradeço à  Polícia Militar,  que foi  representada por  um dos  nove,  e o  Ministério

Público, que pediram para baixar em diligência para conhecer o projeto. E o Estado

foi intransigentemente contrário, aprovando o projeto.

Deputado João Leite, o povo de Ribeirão das Neves solicita uma audiência pública

para discutirmos isso. Neves não quer mais presídio, pois já estamos dando a nossa

contribuição e fazendo a nossa parte. É uma cidade que está difamada, assim como

a  sua  população.  Fazem  piadinhas  em  nossos  locais  de  trabalho,  dizendo  que

soltaram-nos do presídio ou nos perguntando como conseguimos chegar ao trabalho.

Estamos  fazendo uma reivindicação e  soltamos  um documento público  aqui:  que

nenhum  novo  presídio  seja  construído  em  Ribeirão  das  Neves;  que  o  sistema

prisional seja gerido pelo Estado - preso não é mercadoria -, pois somos contra a

privatização do sistema em qualquer parte do Brasil. Construirão um presídio PPP.

São três empresas - duas de São Paulo e uma do Paraná - com o total de capital de

R$6.000,00,  e  construirão  uma empresa  de mais  de  R$150.000.000,00.  Ou seja,

pedirão  dinheiro  ao  Estado  para  construir  para  depois  o  Estado  ter  que  pagar,

fazendo  o  preso  de  mercadoria.  Exigimos  a  constituição  de  uma  comissão  de

autoridades  locais  composta  por  Ministério  Público,  Prefeitura,  OAB,  entidades



577
____________________________________________________________________________

sociais e religiosas, para propor um projeto de qualidade de vida para a cidade e

melhorias  nas  unidades  prisionais  já  existentes,  para  integrá-las  de  forma  mais

produtiva e digna na cidade; a desativação da Penitenciária José Maria Alkimin e sua

transformação em patrimônio cultural do Município; a criação do Parque Municipal,

Cultural e Ambiental na Fazenda Mato Grosso. Já está sendo feita a terraplenagem

na Fazenda Mato Grosso para a construção do presídio do complexo prisional. É uma

área de proteção ambiental  aprovada por  lei  municipal,  assinada pelo Prefeito  da

nossa cidade,  tudo certo. O Estado,  intransigentemente, vai  lá  construir,  não quer

saber  se é área de preservação ambiental,  se  tem nascente,  se tem árvores,  se

representa  alguma  coisa  para  o  meio  ambiente  da  cidade.  É  dessa  forma  que

estamos sendo tratados.

Nobre Deputado João Leite, gostamos muito de V. Exa., por quem temos uma certa

simpatia,  e já que V.  Exa.  diz amar  Neves,  pedimos para que considere,  em sua

Comissão - se é que V. Exa. continuará nela -, realizar uma audiência pública em

nossa cidade.  Até  hoje  não tivemos  uma audiência pública  como deveríamos ter,

como diz a Lei nº 8.666, para discutirmos esse complexo prisional.

Fizeram  três.  Pedimos  uma  recentemente,  que  está  parada  -  temos  a

documentação. A Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública, a

de  Participação  Popular  encaminhou  também  uma,  que  ficou  parada.  Muito  bem

lembrado pelo Deputado Durval Ângelo. Só queremos ressaltar que essa última está

parada, e pedimos outra que está parada. Então pedimos que o Estado olhe para

Neves de forma diferente. Na fala dos senhores e das senhoras, tudo está muito

maravilhoso, mas, em Ribeirão das Neves, o índice de assassinatos de jovens é uma

coisa absurda e tem aumentado muito.

Terminando,  vêm aqui  falar  bonito,  que estão resolvendo,  que estão juntando a

Polícia,  que  o  sistema  de  Defesa  Social  do  nosso  Estado  está  melhorando

significativamente,  mas não é isso que temos observado -  nós,  que moramos na

periferia. Muito obrigado, e que seja feita a vontade do povo. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Aldir Ramos, Vereador à Câmara Municipal

de Arinos.

O Vereador Aldir Ramos - Boa-tarde. Em primeiro lugar, agradeço e parabenizo o
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Deputado João Leite,  juntamente  com todas as pessoas envolvidas na realização

deste fórum. Estão dando um grande passo nessa área. Verdadeiramente, sabemos

que há muitas críticas, mas há necessidade de lançarmos a rede. É o que V. Exas.

estão fazendo.

O grande líder norte-americano Luther  King disse: “Se eu soubesse  hoje que o

mundo acabaria amanhã, ainda hoje eu plantaria uma árvore”. Por mais que o mundo

ache que as coisas não têm jeito, vocês estão acreditando na possibilidade de mudá-

las, de fazer alguma coisa. Parabenizo-os por isso.

Arinos, nosso Município, cidade do Noroeste mineiro, localizada aproximadamente

a  250km  de  Brasília,  está  também  tornando-se  um  caos,  passando  por  muitas

dificuldades, embora tenhamos tido um bom trabalho realizado pelo ex-Secretário de

Defesa Maurício Campos. Falar do seu brilhante trabalho no Estado não é preciso.

Infelizmente, Arinos não pôde ter esses benefícios, por ser uma cidade, uma região

muito pequena. Como V. Exa. um dia disse, havia Neves e outras cidades com muito

mais dificuldades.

Chamo a atenção aqui, nesta tarde, para a necessidade de trabalhar nas causas, e

não nas consequências. O povo não mora no Estado,  as pessoas não moram no

País, a residência do povo é no Município. Enquanto não nos voltarmos para ouvir as

autoridades locais, os munícipes, as coisas não acontecerão.

A cidade de Arinos tem cinco comarcas, numa região de cinco Municípios. Temos

aproximadamente  70  mil  pessoas  envolvidas.  As  pessoas  que  são  presas  são

levadas  para  Unaí.  Esses  infratores  estão  com  a  sensação  de  impunidade,  pois

sabem  que  serão  presas,  mas  não  serão  levadas  para  Unaí,  pois  não  há  nem

viaturas. As que existem são para dar atendimento ao Município.  Há necessidade

urgente de  se  construir  um presídio  naquela  localidade.  Vereadores,  Prefeitos  de

Arinos e  das  cidades  circunvizinhas  já  nos  esforçamos e  doamos  terreno para  a

construção  de  uma  cadeia  pública.  Já  também  conseguimos  terreno  para  a

construção da 2ª vara judicial de nosso Município. Estamos tendo mais de oito mil

processos  para  atender  a  toda região.  Já  foi  criada  a  2ª  vara,  mas  por  falta  de

vontade  política  ainda  não  foi  instalada.  Há,  assim,  uma grande  necessidade  da

execução dessas obras.
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Encerrando a minha fala, parabenizo as entidades que estão aqui representadas.

Há muitas entidades que fazem trabalho comunitário, tirando pessoas do vício das

drogas,  a  quem o poder  público  deu as  costas.  Essas pessoas não têm salário.

Muitos  Presidentes de associações têm tirado as pessoas do mundo das drogas,

levado para esses ambientes, tratando-as, suprindo um trabalho que deveria ser do

Estado. 

Então, o Estado tem de olhar para todas as regiões, mas quero defender a minha

região de Arinos. Temos aqui o Deputado Almir Paraca votado ali e que tem voltado o

seu trabalho para aquela região. Há também os Deputados Gustavo Corrêa e Gil

Pereira.

Faço aqui um pedido. A pessoa que me antecedeu disse que já não quer presídio

na região dele. Estamos clamando por um. Mande, portanto, para Arinos. Obrigado. 

O Sr.  Presidente -  Com a palavra,  a Sra.  Sandra Mara Albuquerque Bossio,  do

Espasso Conseg. 

A Sra. Sandra Mara Albuquerque Bossio - Boa-tarde. Falarei bem rápido, pois fiz

pelo menos quatro propostas das que estão aí. 

Sou  integrante  da  Comissão  de  Representação  do  Fórum  Técnico  Segurança

Pública, Drogas, Criminalidade e Violência. Em agosto, em 40 propostas aprovadas,

priorizamos 20. Deputado, queremos a implementação dessas propostas. Entre as

que estão  no  fórum técnico,  há a reestruturação do conselho estadual  de defesa

social,  para que se verifique a participação maior da sociedade civil,  que se torne

consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, além da participação da sociedade

civil nos moldes do Conasp.

Pedimos  também -  e  foi  uma das propostas que foram priorizadas  -  a  urgente

implantação do programa de controle médico de saúde ocupacional para profissionais

da Polícia Civil, Agentes Penitenciários e Agentes Socieducativos. Firmar convênios

com  as  Prefeituras  no  que  se  refere  à  programa  de  saúde  ocupacional  para

prevenção  da  vitimização  secundária,  ou  seja,  agressidade,  alcoolismo,  uso  de

drogas e depressão a que nossos profissionais, por motivos da própria profissão, são

submetidos. Então eles precisam ser cuidados, e é dever da sociedade cuidar desses

profissionais para que nossa segurança melhore. Além da melhoria das viaturas, do
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armamento, da modernização e do reapalheramento devemos também cuidar dos

nossos profissionais. Essa foi uma das propostas priorizadas pelo fórum. Além dessa,

que sejam apresentadas e implementadas propostas legislativas nesta Casa para a

implementação de princípios e diretrizes aprovados pela 1ª Conferência Nacional de

Segurança Pública, realizada em agosto de 2009.

Como acontece no Big Brother, entrem na página da Assembleia e votem à vontade

nas propostas que estarão lá. Obrigada. 

O  Sr.  Presidente  -  Via  “site”,  Maurício  do  Carmo Ferreira  manda  sugestões:  a

extinção do Tribunal de Justiça Militar  de Minas Gerais;  a unificação das Polícias

Militar  e  Civil;  as  responsabilizações  civil  e  criminal  das  autoridades  quando  não

houver condições mínimas de habitabilidade e convivência nas carceragens e nos

presídios; e a eleição por votação popular dos responsáveis pelas Corregedorias de

polícia e justiça. Também via “site”, Marcelo Armstrong da Silva, de Juiz de Fora, pede

a valorização urgente dos operadores de segurança pública, pois a Polícia Civil tem o

pior salário do País, o que está levando ao êxodo dos Delegados de Polícia de Minas;

a implantação da integração das polícias, pois ela existe apenas entre as cúpulas das

duas polícias, porém a base não se entende. Ana Torga, da Associação Mineira de

Apoio a Iniciativas Voluntárias Sociais diz que, considerando-se que, tanto no Estado

de Minas Gerais quanto no País de forma geral, o sistema penitenciário se encontra

em situação de calamidade, o Estado deveria investir em Associação de Proteção e

Assistência aos Condenados - Apacs - como meio de promover a valorização humana

e  a  recuperação  do  preso,  possibilitando  sua  reinserção  social  valendo-se  da

capacitação e da profissionalização desenvolvidas pela instituição. 

Palavras do Sr. Joaquim José Miranda Júnior

Gostaria de estender  a minha saudação à Sra. Geórgia, que tem trabalhado de

forma brilhante e, nesta tarde,  fez uma exposição bastante relevante. Além disso,

cumprimento a grande amiga Dra. Andréa Tonet, nossa Defensora Pública-Geral, que

tem realizado um  relevante  trabalho  e  que  agora  promete  ampliar  seus quadros.

Creio que essa Defensoria continuará realizando esse trabalho tão intenso, relevante

e brilhante, como, aliás, já o tem feito, mas de maneira mais abrangente em nosso

Estado.  Cumprimento  o  Dr.  Maurício  Campos,  amigo  de  longa  data,  a  quem
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admiramos muito. Ele realizou um relevante trabalho na Pasta da Defesa Social do

Estado e continua dando a sua contribuição, que foi, aliás, muito bem apresentada.

Cumprimento, ainda, as senhoras e os senhores presentes. 

Como  órgão  da  Justiça  e  da  sociedade,  o  Ministério  Público  está  à  inteira

disposição do cidadão e da cidadã. Temos trabalhado para tentar contribuir de alguma

maneira para a justiça social. Fomos convidados para falar aqui sobre defesa social.

Queremos dizer aos Srs. Deputados que, pela nossa ótica, a iniciativa é, antes de

tudo, muito bem-vinda, pois o problema da segurança hoje incomoda o cidadão. Se

elaborarmos  uma  pesquisa  popular,  é  possível  que,  entre  as  principais  queixas,

encontraremos  no  topo  a  questão  da  segurança.  Cada  um  de  nós  sabe  da

insegurança e do frio que, às vezes, sentimos na barriga, quando saímos de casa de

manhã ou precisamos andar pelas ruas da cidade durante a noite e temos de passar

por  um local  um tanto  suspeito.  É  o  homem com medo do  homem.  Isso  é  algo

incrível, uma realidade que nos sobressalta. Sem dúvida alguma, a segurança pública

e a defesa social fazem parte hoje da nossa preocupação, do nosso dia a dia. O que

poderíamos fazer  para melhorar  essa situação? Parece-me que,  antes  de tudo, é

preciso considerar o viés da educação. Seria muito relevante educarmos os nossos

homens  e  as  nossas  mulheres,  e  isso  deveria  começar  na  infância,  além  de

incentivarmos  as  escolas  para  que  haja  programas  de  valorização  da  vida,  de

respeito ao próximo e de regras de boa convivência em seus currículos. Além disso,

reforçarmos a sensação da autoridade do poder público, das leis que precisam ser

cumpridas e respeitarmos o próximo que, como disse Nosso Senhor, deve ser amado

como a nós mesmos.

Quanto  ao  nosso  pessoal  que  trabalha  diretamente  na  área  da  segurança,

entendemos que é preciso haver também uma política de valorização permanente,

acompanhamento e treinamento, para que, de fato, sejam qualificados e treinados a

fim de desempenharem bem a sua função. É isso que esperamos. Reconhecemos as

medidas e iniciativas brilhantes que têm sido tomadas e os inúmeros cursos que têm

sido  oferecidos,  mas  entendemos  que  a  qualificação  é  muito  necessária  e  deve

continuar sendo uma das preocupações desta Casa Legislativa. 

Por exemplo, o que se faz no mundo moderno em relação à polícia comunitária? Os
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países que têm uma segurança mais relevante como encaram a norma penal? Como

é o programa de educação que podemos copiar para eventualmente implantarmos as

experiências de sucesso que têm sido adotadas em outras localidades? Tudo isso se

discute na academia e nos treinamentos. É assim que vamos melhorando o nosso dia

a dia e a nossa atuação. 

Os investimentos na área de informatização e de modernização das polícias nos

parece também algo prioritário. Em Minas Gerais, já começamos a implantar alguns

computadores  nas  viaturas.  Como  são  relevantes!  Parece-me  que  isso  deve  ser

expandido para que cada policial tenha livre acesso à internet, a fim de pesquisar a

placa de um veículo  e o  RG de um cidadão,  ou seja,  se o  cidadão tem ou não

mandado de prisão. Às vezes, ele precisa fazer uma manobra com o uso do telefone

celular pessoal para chamar na central e pedir para fazerem uma busca. 

Sabemos como isso funciona e como precisa melhorar, não é? É preciso que haja,

sim, investimentos nessa área. Cremos também no incentivo do trabalho conjunto das

polícias, numa integração. É claro que a área da prevenção conta também com um

trabalho  harmonioso;  no  mínimo,  harmonioso.  E  também  a contratação  de  maior

número de agentes - com o que, creio, a Assembleia Legislativa precisa se preocupar.

Conhecemos a realidade do interior do Estado e sabemos quantas cidades hoje não

têm sequer um Delegado de Polícia ou um Detetive, um Investigador. Os inquéritos

policiais encontram-se instaurados em comarcas vizinhas, e as coisas estão sendo

levadas do jeito que se pode. Agora estamos trabalhando com meta da estratégia

nacional  de  segurança  pública  sobre  os  inquéritos  policiais  em  andamento  tão

somente na área de homicídio. No Estado, são quase 20 mil inquéritos instaurados, e

não concluídos, relativos a crimes ocorridos até 31/12/2007. Por que não se conclui?

Absolutamente  por  falta  de  pessoal.  Então,  parece-me  que  uma  das  medidas

urgentes, Deputados, senhores e senhoras, seria maior contratação de pessoal. E,

quanto a esse aspecto, parece que a Polícia Civil está menos favorecida, sim. 

Cremos  que  é  preciso,  sim,  ter  os  quadros  regularmente  supridos  para  que

tenhamos uma atuação mais eficaz. Na área de repressão propriamente dita ou no

controle, temos de manter uma permanente vigília, claro, a atenção ao que se passa.

Creio que a Assembleia Legislativa, por meio de suas várias comissões, já tem feito
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trabalhos relevantes. Tenho acompanhado o trabalho de algumas comissões, que se

têm deslocado até presídios, até focos de problemas. Esse é um papel relevante do

Deputado. Creio que, quando o Deputado vai “in loco”, percebe o que se passa ali,

requisita  informações e adota providências, é uma contribuição muito significativa.

Deve-se continuar apoiando e incentivando aquelas iniciativas que já estão provadas

como bem-sucedidas, como, por exemplo,  a Apac,  tema ventilado há pouco:  está

provado  que  funciona  bem.  Então,  devemos  incentivar,  acompanhar,  fiscalizar,

supervisionar e apoiar essas iniciativas. Hoje visitamos algumas penitenciárias, como

fui há pouco tempo em Ipaba, próximo a Ipatinga, onde 100% dos presos trabalham

em  ritmo  de  harmonia,  de  ordem,  de  respeito,  de  valorização  da  vida  e  de

reintegração social do homem. Essas experiências precisam ser multiplicadas com

intensidade em todo o Estado.

E mais,  é preciso haver  incentivo,  para que tenhamos unidades prisionais  mais

seguras, que as construções dos edifícios tragam sempre aquela estrutura necessária

da oficina de trabalho, da escola, para que o cidadão não apenas cumpra sua pena,

mas tenha oportunidade de melhorar ali, se quiser, de ser reintegrado efetivamente

na convivência social de maneira mais produtiva, ordeira. E que o cidadão, ao sair da

penitenciária, da prisão, depois de cumprir a pena, não seja simplesmente liberado,

apenas dizendo-se a ele: “Pode ir embora”. Ele poderá não ter dinheiro no bolso para

pagar  ônibus,  não  saber  para  onde  ir,  porque  a  família  está  distante.  Então  a

alternativa que se lhe mostra é praticar um pequeno assalto para começar a vida de

alguma maneira.  Creio que precisaríamos de apadrinhar  esse cidadão e dialogar,

dizer:  Você  quer  entrar  pela  vida  do  lado  certo?  Nós  vamos  lhe  dar  a  mão.  Há

possibilidade, sim, de você andar direito,  ser um cidadão de respeito e seguir em

frente.  Essas  iniciativas  já  existem  de  maneira  muito  modesta.  Creio  que  a

Assembleia  Legislativa  poderia,  sim,  contribuir  para  que,  acompanhando,

incentivando,  aprovando leis,  tivéssemos um efetivo  apoio ao egresso em todo o

Estado de Minas Gerais.

Antes de concluir, não poderia deixar de falar das modernas tecnologias. A questão

do monitoramento eletrônico de sentenciados parece-nos uma alternativa importante

para a questão da segurança pública. Sabemos que a prisão vem de épocas remotas,
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com  amplo  uso  na  Idade  Média,  e  daqui  a  algum  tempo  talvez  tivéssemos  a

oportunidade de punir um cidadão criminoso tão somente providenciando um “chip”,

colocado em alguma parte do seu corpo para  que,  ao  passar  em uma área não

permitida, ele tivesse uma sensação de dor ou coisa parecida. 

É preciso que comecemos a investigar a tecnologia. O monitoramento eletrônico já

é utilizado em 85% do mundo civilizado, com sucesso. Há tecnologias muitíssimo

confiáveis  para  a  aplicação  em  inúmeros  casos.  Portanto,  faz-se  necessário

incentivar o uso no Estado.

A videoconferência é outra tecnologia que pode e deve ser incentivada. Todos os

dias inúmeras viaturas saem das prisões e levam os presos aos fóruns para serem

ouvidos,  para  receberem,  às  vezes,  um  benefício  de  progressão de  regime.  Isso

poderia ser feito pela internet. Hoje é tão simples falar pelo Skype ou por outro meio

de  comunicação  qualquer  em  que  ouvimos  a  voz,  vemos  a  imagem  e  dá  para

perceber as sensações. O advogado, se quiser, pode ficar junto ao preso e alguém

pode acompanhar na Justiça a concessão do benefício ou a sanção que seja aplicada

naquele momento.

É fundamental o fortalecimento das nossas corregedorias. Ouvi aqui as sugestões

de  iniciativas  populares  para  escolha  dos  membros.  Creio  que  as  nossas

corregedorias precisam ser reforçadas, fortalecidas e acompanhadas pelo Legislativo,

para realizarem um trabalho efetivo, que mostre resultados ao cidadão, e possamos

sair às ruas sabendo que voltaremos com segurança para casa. Essa ação se faz

necessária para termos uma participação social mais relevante. Quando a sociedade

participar, como disse a Dra. Geórgia, dessa cultura cidadã de segurança, cada um

poderá fazer a sua parte, com segurança, ter uma conduta exemplar e uma imprensa

que, em vez de ser sensacionalista, de promover os escândalos, valorizará as boas

práticas. Os atos indevidos identificados podem ser divulgados? Podem, sim, mas

devidamente  investigados,  sem sensacionalismo,  sem querer  crucificar  nem ver  o

circo  pegar  fogo,  como  às  vezes  há  a  sensação.  Vemos  algumas  notas  serem

publicadas,  e  parece  que  o  objetivo  é  desacreditar  as  autoridades,  menosprezar

qualquer pessoa que trabalhe na área da Justiça  e desacreditar  qualquer  pessoa

envolvida com a segurança pública. Não é assim. Temos pessoas sérias, que têm
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feito trabalho elogiável. Faz-se necessário reconhecê-los, valorizá-los e dar a nossa

contribuição pessoal.

Mais uma vez, parabenizo a iniciativa da Assembleia Legislativa. Da nossa parte,

estamos inteiramente à disposição para trabalhar de mãos dadas. Contem com nosso

apoio. Senhores e senhoras que aqui estão, parabéns pelas considerações. Creio

que é participando que ajudaremos a melhorar a nossa sociedade. Muito obrigado. 

Apresentação de sugestões

O Sr. Presidente -  Assistiremos a vídeo com sugestões do Prefeito de Alterosa,

Marcelo Nunes de Souza, para subsidiar a construção da agenda da Assembleia para

os próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Sra. Andrea Abritta Garzon Tonet

Deputado João Leite, é uma honra participar de uma Mesa presidida por V. Exa.,

por várias razões: como cidadã, respeito profundamente o seu trabalho; como cristã,

também o admiro; e, como atleticana, tenho em V.Exa. um ídolo - não consigo olhar

para o Deputado João Leite sem me lembrar daquele grande goleiro. Também é um

honra  participar  de  uma  Mesa  na  companhia  da  Dra.  Geórgia,  essa  mulher

combativa, forte, inteligente, com quem tenho convivido e desde cedo admirado - logo

nas primeiras reuniões do colegiado. Da mesma forma, honra-me a companhia do Dr.

Joaquim,  membro  do  Ministério  Público,  instituição  que  admiro  e  que  respeito.

Costumo brincar dizendo que em minha casa sou a ovelha negra, porque todos os

meus familiares - meu irmão, meu tio, meu primo - pertencem ao Ministério Público.

Assim, praticamente cresci dentro dessa instituição, mas debandei para a Defensoria

Pública, onde estou há 16 anos. Seu trabalho, Dr. Joaquim, junto ao sistema prisional

é conhecido, reconhecido e respeitado. Por fim, dirijo-me ao Dr. Maurício Campos,

ex-Defensor Público, grande amigo, que muito me ajudou no início de minha carreira.

Olhando para trás - sem querer dizer que tenhamos envelhecido -, percebemo-nos

tão jovens no início daquela caminhada,  e o Dr.  Maurício sempre tão dedicado à

causa do direito; depois, tornou-se Secretário de Defesa Social, o que nos orgulhou a

todos - foi uma honra poder ver a um amigo galgar degraus tão elevados no âmbito

do Estado, o que certamente foi merecido, porque sua inteligência fulgurante encanta
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e seduz a todos nós. É também uma honra revê-lo e estar mais uma vez do seu lado.

Reputo  que  a  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  tem  alguma

contribuição a dar em relação ao tema “Defesa social”. Considerando a função que

exerço, não poderia deixar de me declarar uma humanista. Assim, o que vamos expor

talvez não agrade a todos, de certa forma, considerando que a visão da Defensoria

Pública,  que  detém  mais  de  90%  dos  processos  e  procedimentos  criminais  em

andamento, portanto, acompanha muito de perto essa questão, sobre a criminalidade,

é a de prevenção, um discurso ou uma pauta a que tenho assistido sistematicamente

no  Colegiado  da  Defesa Social.  Segundo essa visão,  a  Defensoria  Pública  ou  o

Defensor Público acredita não no fim da criminalidade, mas em seu controle. Uma

sociedade sem crimes seria destinada à paz dos cemitérios - a criminalidade é ínsita

de  todo  ordenamento  social  e  é  impossível  diminuir  ou  rebaixar  os  índices  da

criminalidade a zero. Isso é um sonho, um sofisma, e seria impossível. 

No entanto, é possível controlá-la e contê-la. Acreditamos que essa estrutura social

tem formato de uma pirâmide e na sua base está o que chamamos de prevenção

primária. É aí que a sociedade como um todo organizada e cada cidadão podem

efetivamente participar. Afinal, é na prevenção primária que está a escola, o lazer, a

saúde. O Estado organizado também pode intervir efetivamente nessa base; estou

convicta  de  que  quanto  mais  exclusão  social,  mais  inclusão  no  sistema  penal.

Portanto,  acredito que essa base seja uma base forte,  em que todo cidadão e o

Estado organizado têm como intervir, retirando crianças da criminalidade, investindo,

por exemplo, em mapas urbanísticos. - Aqui, em Belo Horizonte, temos alguns locais

onde  já  vivemos  essa  experiência,  áreas  absolutamente  abandonadas  que  foram

transformadas em praças públicas; a própria revitalização da Praça Raul Soares tem

um enfoque criminológico importantíssimo para revitalização daquela área -, na saúde

e na educação.

Há um tempo, no Luxemburgo, bairro onde mora minha mãe, havia um campinho

de várzea numa comunidade vizinha que era  completamente escuro.  De vez em

quando, passávamos por aquele caminho de carro para irmos à casa da minha mãe,

mas tínhamos uma sensação de muito medo. Como o próprio Dr. Joaquim colocou

aqui, é a questão do homem com medo do homem. O sinal fechava, mantínhamos os
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vidros fechados e de olho no retrovisor para ver se não vinha ninguém em direção ao

nosso carro. No entanto, agora revitalizaram o campinho, que está todo iluminado.

Atualmente, quando passamos por lá, nos deparamos com pessoas da comunidade

assentadas  e  assistindo  aos  jogos  -  acabamos  dando  uma  espiada  também.

Percebemos que ali se encontram seres humanos, pessoas como nós, que merecem

atenção  e  respeito.  Fatalmente,  se  tiverem  sobre  essas  pessoas  esse  olhar  de

inclusão, ainda haverá uma salvação, uma esperança, uma expectativa de diminuição

da criminalidade e, muito especificamente, de retirada de uma determinada camada

social  do  ingresso  nessa  criminalidade.  Não  que  a  pobreza  seja  efetivamente

destinada ao crime,  mas, muitas vezes, a carência na qual  algumas camadas da

sociedade estão colocadas forma um caldo de fermentação que leva o indivíduo a se

marginalizar. Nessa linha, podemos falar também de uma repressão qualificada que

acaba sendo também uma forma de reprimir prevenindo. Então, temos a prevenção

primária e uma prevenção que ocorre na base dessa pirâmide que mencionei  no

início da fala, que é onde a lei intervirá.

Portanto, discordo dos participantes que, fatalmente e com boa intenção, falaram

em leis severas. Não é isso, Maurício? Discordo porque acredito efetivamente que os

países onde há pena de morte não vivem sem criminalidade.  Na Califórnia e em

todos os países onde há mortes por apedrejamento existe a criminalidade. A questão

é justamente a prevenção. É importante prevenir, fazer um trabalho nesse sentido. No

entanto,  se efetivamente  houver  necessidade de  reagir  ao  crime na  ponta  dessa

pirâmide com o sistema prisional penitenciário, mesmo assim a Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais entende que é possível ressocializar, mesmo reprimindo. 

Temos  aqui  a  questão  das  penas  alternativas  -,  a  Apac,  citada  aqui,  onde  a

sociedade  entra  efetivamente  participando  como  cidadã,  é  um  projeto  social.  A

construção das Apacs é muito mais um projeto social que estatal.

Na Defensoria  Pública do Estado de Minas Gerais,  temos um projeto  que está

merecendo o apoio do Estado e da Assembleia Legislativa, que é o projeto do preso

provisório.  A pessoa é presa, e a comunicação da prisão é feita imediatamente à

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Nesse projeto, a pessoa merece uma

certa  assistência  de  pedido  de  liberdade.  O  Defensor  Público  se  desloca  até  a
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unidade prisional onde ela está detida. Sei que o Deputado Durval Ângelo pode não

estar muito satisfeito com a nossa atuação em algumas localidades, e faço até um

clamor, na condição de cidadã: se a Defensoria Pública está estruturada, é possível

fazer um trabalho de excelência, é possível retirar pessoas de dentro do ambiente

carcerário.

O esvaziamento das penitenciárias é legal, obviamente, por meio dos pedidos de

liberdade, comutação de pena e progressão de regime. É um instrumento social de

pacificação  invisível.  Por  quê?  O  preso  que  está  assistido,  o  detido  que  tem

consciência  de  que  seu  caso  está  sendo olhado  -  e  aqui  volto  a  falar  do  preso

provisório - se rebela menos, vê a luz no fim do túnel e tem esperança de sair. Nesse

projeto  do preso provisório,  além de ser  oferecida assistência  à pessoa detida,  a

família do preso também é assistida e orientada por meio de psicólogos e assistentes

sociais.  Assim  que  o  preso merece uma liberdade,  é  encaminhado  novamente  à

Defensoria Pública, que o orienta e acompanha seu caso. Recentemente, travamos

um convênio com a Asmac, que tem um programa de ensino continuado, em que

essa pessoa aprenderá  ofícios  dentro  da  associação.  O  projeto  é  jovem,  mas já

tivemos algum retorno no sentido de que a reincidência pode diminuir por aí, porque a

pessoa se vê reintegrada.  Não adianta falarmos em ressocialização -  se é que é

possível  ressocializar alguém em ambientes penitenciários nefastos -,  mas não se

pode deixar de falar em reintegração do indivíduo.

Então é preciso haver projetos. Assisti da bancada o pleito do amigo de Ribeirão

das  Neves  e  depois  do  Vereador  de  Arinos.  E  como  a  questão  penitenciária  é

efetivamente  conflituosa!  A comunidade muitas  vezes  sofre quando se estabelece

uma penitenciária ou um presídio, mas também sofrem aquelas que não têm esses

estabelecimentos. A questão de a comunidade se preocupar com a reinserção do

indivíduo talvez seja um trabalho social desafiante para a comunidade que tem um

presídio,  que  tem  uma  penitenciária.  É  possível  organizar  movimentos  para

estabelecer  parcerias  e  convênios  que reintegrem  o  indivíduo,  para  que  ele  seja

novamente recebido na sociedade, não como um bandido, como um execrado, mas

como um indivíduo que também tem direito a nova chance porque efetivamente já

pagou sua pena.
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Outra  questão  muito  comentada,  da  qual  a  Defensoria  Pública  do  Estado  tem

vivência e certeza, é que hoje a droga ocupa o centro, o coração da criminalidade

violenta. 

Recentemente,  numa exposição no Colegiado de Integração Social,  fizeram um

esquema em que o tráfico aparece no centro e, irmanados com o tráfico, o furto, o

roubo,  o  uso  de  drogas  e  o  homicídio.  Onde  existe  tráfico,  também  há  uma

considerável elevação de toda a criminalidade e violência. A sociedade, Deputado,

precisa estar atenta a uma repressão efetiva e eficiente do tráfico de drogas.

Fiz  uma  anotação  aqui  e,  em  que  pese  a  já  ter  ultrapassado  o  momento

didaticamente  correto  para falar  sobre  ela,  gostaria  de mencioná-la.  Refiro-me ao

projeto Fica Vivo, ligado à prevenção primária, isto é, à intervenção efetiva do Estado

entre crianças e adolescentes, por meio das oficinas, da música e dos esportes. É

impossível não se comover nem se motivar com a possibilidade de o indivíduo se

recuperar ou ser retirado da criminalidade, quando assistimos, por exemplo, a uma

apresentação do grupo musical do Fica Vivo. O caminho é a prevenção, seja ela a

primária ou a secundária, que é feita pelos sistemas de segurança, em que o homem

é  tratado  como  homem.  Nesse  aspecto,  induvidosamente,  penas  severas  são

aplicadas a crimes mais graves, e penas mais brandas a crimes mais leves. 

Deputado Durval Ângelo, na Defensoria Pública do Estado existe não apenas um,

dois ou três casos de indivíduos cumprindo penas, mas sim vários casos de pessoas

mofando  dentro  de  carceragens.  Assim  sendo,  precisamos  acionar  o  Superior

Tribunal de Justiça - STJ - e o Supremo Tribunal Federal - STF - para liberar um

indivíduo que tentou furtar um botijão de gás ou que tentou furtar um pacote de balas

de nome Dedo de Deus - eu nem sei que bala é essa - ou que tentou furtar um par de

chinelas Havaianas. Aí o sistema falha, peca, porque, sem dúvida, uma pessoa que

pratica um crime desses merece um tratamento diferenciado. Aqui, sim, reputo que a

lei penal merece uma reforma não para torná-la mais severa, mas para criar  uma

distinção entre esse tipo de criminalidade e a criminalidade praticada pelo traficante,

por aquele que comete o latrocínio e pelo estuprador, muitas vezes contumaz. 

Como será que esse indivíduo que amarga, que é surrado e que perde até um olho

ou um dedo dentro de uma carceragem irá sair de lá? Como será que ele se sente e
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o que tem a dizer para nós que somos responsáveis por ele? Certamente ele irá se

sentir revoltado e ultrajado, porque a lei penal não foi eficiente para ele, isto é, não

serviu a ele nem a esse momento social. 

Gostaria  de  finalizar  dizendo  que  posso  ser  utópica  e  louca,  mas  acredito  na

recuperação do ser humano. Conclamo meu colega de Neves a lançar um novo olhar,

um  olhar  mais  humanizado  sobre  o  sistema  carcerário,  e  nos  unirmos  em

comunidade para, ao invés de execrar essa população, fazer parcerias para recebê-

la. 

Por fim, parabenizo a Assembleia Legislativa por esta iniciativa. Aqui é a Casa do

Povo, onde o cidadão precisa sentir-se à vontade. Estou encantada com esta tarde.

Desculpe-me se não fui suficientemente clara, porque não sabia que iria fazer uso da

palavra. Repito: estou encantada com a iniciativa e com as manifestações populares.

Foi extremamente valoroso dividir este momento com vocês em nome da Defensoria

Pública do Estado de Minas Gerais. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Dra. Andréa, que citou a iluminação do campo do

Santa Maria - time de futebol amador histórico de Belo Horizonte, de onde saíram

alguns jogadores profissionais -, que faz parte do programa Campos de Luz, que já

iluminou  mais  de  600  campos  de  futebol  amador  em  Minas  Gerais.  É  real  esse

caráter  de segurança, pois um campo de futebol  sem iluminação à noite significa

cerca de 6.000m² totalmente escuros, o que significa enorme insegurança. Algumas

Prefeituras assumiram essas iluminações como públicas e fazem questão de, toda

noite, esses campos permanecerem iluminados, dando oportunidade de lazer para

crianças, jovens e trabalhadores. Quem não joga futebol faz caminhadas em volta do

campo, que tem um piso adequado, pois não causa muito impacto, diferentemente do

cimento e do asfalto.

Apresentação de sugestões

O Sr. Presidente - Faremos a leitura de mais algumas contribuições recebidas por

via do Consulta Pública. Informamos que a íntegra das contribuições está no “site” da

Assembleia  Legislativa.  Sugestão  enviada  por  Kátia  Ferraz  Ferreira,  de  Belo

Horizonte: “garantia de recursos orçamentários para criação e ampliação de locais de

tratamento destinados a crianças, adolescentes, mulheres e pessoas com deficiência,
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vítimas  de  dependência  química,  ampliando  parcerias,  inclusive  com  o  Poder

Judiciário e a Defensoria Pública, e fortalecendo as já existentes. Sugestão enviada

por Maressa da Silva Miranda, de Belo Horizonte: “garantia de programas que visem

à efetiva ressocialização das pessoas em privação de liberdade, ampliando o escopo

das políticas de segurança pública para além das polícias e de vagas em presídios”.

Sugestão enviada por Antônio José de Resende, de Belo Horizonte: “promoção, com

envolvimento do  Legislativo,  do  Executivo  e da  sociedade civil,  de discussões de

políticas  públicas que solucionem a superlotação dos estabelecimentos prisionais,

uma anomalia do sistema penitenciário estadual e flagrante desrespeito ao princípio

da dignidade da pessoa humana.  O Estado precisa dar  solução para esse grave

problema, sob pena de não promover a ressocialização do preso”.

Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos a todos; ao Deputado João

Leite, que preside esta Mesa e a Comissão de Segurança Pública; às Dras. Geórgia e

Andréa,  a  todas  as  mulheres  mineiras,  à  Sra.  Sandra,  da  comissão;  e  aos  Drs.

Maurício e Moacir, pessoas sérias que deram grande contribuição para a segurança e

para a defesa social.

Sabemos que a questão da segurança no Brasil  e  em Minas é  seriíssima.  Em

qualquer  pesquisa,  é  prioridade  para  o  povo,  juntamente  com  a  saúde.  Como

representante  da  sociedade  civil,  solicitaram-me  que  ponderasse  a  respeito  da

importância da implantação do Conselho Estadual de Defesa Social. Pelo art. 134 da

Constituição Estadual, compete ao Vice-Governador a Presidência do Conselho. E

como,  agora,  o  Vice-Governador  é  desta  Casa,  é  importante  destacar  essa

solicitação. Visa o Conselho a que a segurança seja uma política pública transversal,

e ele tem o papel de ajudar a integrar todas as Secretarias. Sabemos da importância

da educação, da saúde, da assistência e da prevenção. Nesse aspecto, a Defensoria

é  importantíssima,  mas  é  preciso  haver  ampliação.  Em  Betim,  que  tem  450  mil

habitantes, há três Defensores. Isso acontece no Estado inteiro.

Não sei se a senhora concorda, mas há algumas saídas para essa questão, como a

realização de alguns convênios para estagiários da PUC, que são especializados.

A Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet - Precisamos de concurso.
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A Deputada Maria Tereza Lara - Em primeiro lugar, concurso, mas, enquanto isso

não acontece, tem de haver algumas saídas imediatas, pois as pessoas pobres não

aguentam  esperar.  Os  Deputados  Durval  Ângelo  e  João  Leite  fizeram  um

importantíssimo e aprofundado estudo na comissão especial, sobre a aplicação das

penas.  Sabemos que o sistema penitenciário  no Brasil  -  lógico que Minas Gerais

também está incluída -  alimenta a violência.  Sabemos que o número de detentos

passou de 23 mil para 46 mil. Como ressocializar? Isso é um grande desafio para os

governantes,  para a sociedade civil  e para as  três esferas de poder.  Então creio,

Deputado  João  Leite,  que  um  dos  grandes  desafios  da  nossa  comissão  será  a

integração das três esferas de poder. Sabe-se que 60% dos Prefeitos Municipais não

aplicam medidas  socioeducativas.  Se não houver  um somatório  de  esforços,  não

conseguiremos  avançar  mais.  Muito  foi  feito,  e  temos  de reconhecer  isso.  Houve

integração das polícias  em alguns lugares,  não em todos. Há também o controle

social e a ouvidoria. Precisamos radicalizar essa questão. Temos excelentes policiais,

precisamos  reconhecer  isso.  Eu,  por  exemplo,  faço  uma defesa  intransigente  da

polícia, principalmente da Polícia Militar de Minas. Entretanto não podemos tolerar as

exceções. Uma exceção é um estrago sem tamanho. Estamos vendo os exemplos no

Rio. Não queremos dar exemplos concretos aqui, mas creio que uma das medidas

dos governos federal e estadual seria radicalizar a questão da polícia. 

No Canadá e em outros países, onde esse problema foi muito grave, enquanto não

houve investimento maior e um projeto... Tem de haver uma radicalização não apenas

nas Polícias Federal, Civil, Militar e no Corpo de Bombeiros, mas também entre nós,

políticos. O controle social tem de ser radicalizado, queremos e concordamos com

ele, não podemos aceitar exceções. Temos políticos sérios, sim. A generalização é

perversa, pois a sociedade desacredita de seus representantes, e isso não é bom

para a democracia. Temos de conhecer de perto essa questão e radicalizar.

Encerrando,  Deputado  João  Leite,  quero  também  falar  sobre  outra  questão

importante. O Dr. Joaquim Miranda teve de se ausentar.

O Sr. Presidente - O Dr. Joaquim está concedendo uma entrevista à TV Assembleia.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  O  Dr.  Joaquim  participou  conosco  -  não  é,

Deputado João Leite? - de uma discussão sobre a questão das vagas para pessoas
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com sofrimento mental. Então gostaria de deixar registrado, de público, que, naquela

época,  as  Secretarias  de  Saúde  e  de  Defesa  Social  ficaram  de  encontrar  uma

proposta  para  essa  situação.  São  15  dias  para  dar  uma resposta  sobre  isso,  e

estamos aguardando.  O  Conselho é  para  isso.  Então,  assim  que reiniciarmos os

trabalhos na comissão, queremos saber qual é a solução. Sabemos que há cerca de

300 pessoas com sofrimento mental, que têm de cumprir penas, aguardando vagas.

Eles possuem os dois lados da moeda. 

Realmente esse é um problema sério para a sociedade e para as pessoas que não

respondem perante a lei, pois são pessoas doentes, com sofrimento mental. Então,

como fica essa situação? Há um caso no Norte em que a pessoa estava presa, mas o

Delegado não aguentou. Os outros detentos estavam em uma situação insuportável,

pois o preso gritava à noite, era doente e não respondia por si. Como não havia vaga,

o Delegado o liberou e, no dia seguinte, ele matou o próprio pai. Como fica a resposta

do poder público em relação a esses casos? Como essa é uma questão séria, Dra.

Geórgia, queremos contribuir para encontrar soluções. Estou elogiando a Secretaria,

o seu trabalho e o dos Drs. Maurício e Moacir. Há muitos pontos positivos, queremos

avançar. 

Antes  de  2008,  Betim  estava  em  1º  lugar  em  Minas  Gerais  no  “ranking”  de

homicídios de adolescentes,  Deputado Durval  Ângelo.  Vimos,  pelo  vídeo,  que ela

chegou à 17ª  posição.  Agora houve outro avanço:  estamos em torno da 23ª, 26ª

posição, o que ainda é muitíssimo alto. Houve avanço principalmente porque, além da

questão das polícias, do trabalho importante que tem sido feito, está sendo feita a

prevenção. Em uma parceria do governo federal com o governo municipal,  10 mil

crianças e adolescentes estão em tempo integral. Há também o Fica Vivo, do governo

estadual. Estamos pontuando aqui a realidade. Deixamos publicamente um recado e

um pedido para o novo Secretário, que até é desta Casa: Betim precisa de um apoio

mais eficaz, eficiente. O batalhão de polícia até hoje está em uma casa que foi de

traficantes, para os senhores terem uma ideia. 

De  Fernandinho  Beira-Mar,  estão  me  lembrando  aqui.  Olhem  a  gravidade.  O

Deputado Ivair Nogueira tem pontuado sempre aqui a questão do batalhão de polícia.

Sobre a questão dos adolescentes, o próprio Deputado Lafayette de Andrada, novo
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Secretário,  conversou  comigo  e  disse-me  que  precisamos  resolver.  Queremos

estreitar  os  laços.  É  fundamental  o  apoio  efetivo  a  Betim,  porque é  uma cidade

metropolitana importante. O Município tem contribuído muito, mas precisamos de um

apoio cada vez maior. O Dr. Maurício sabe do que estou falando, sabe dos conflitos,

das dificuldades. Quero dizer aqui, de público, Dr. Maurício, que há sempre abertura

para contribuir na melhora da segurança. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Deputada Maria Tereza Lara, há uma situação interessante, que

foi  sempre um desafio  muito grande:  a Câmara Municipal  de Betim  aprovou uma

legislação proibindo a construção de unidades. Não sei se o Secretário de Defesa

Social  era  o  Dr.  Maurício,  ou  o  próprio  Governador  Antonio  Anastasia  -  o  Cel.

Eduardo,  Chefe  do  Gabinete  Militar,  se  lembra.  O  Estado  queria  construir  nessa

cidade uma unidade para medidas socioeducativas para os adolescentes. Entretanto,

havia  um  impedimento  legal:  uma  lei  votada  no  Município  de  Betim  impedia  a

construção.

O  Deputado  Durval  Ângelo  -  A lei  foi  revogada.  O  próprio  Governador  Antonio

Anastasia, que era Secretário,  teve um entendimento com o Município. A área foi

desapropriada na divisa de Belo Horizonte e Contagem. Decorridos três anos e meio,

ainda  não  se  começou a  unidade  para  medidas  socioeducativas.  Contagem  hoje

mantém crianças em cadeia. Nossa Comissão de Direitos Humanos esteve em Betim,

no 2º Distrito, mais de uma vez, denunciando a situação dos menores. Então, a lei foi

revogada logo em seguida.

O Sr. Presidente - Tenho uma notícia recente: o Estado não consegue construir,

especialmente, pela reação dos vizinhos da área. A Deputada Maria Tereza Lara está

aí, e infelizmente é essa a situação de Betim. Em Betim, não aceitam.

Passaremos a palavra agora ao Rodrigo Pimentel, a quem agradecemos muito pelo

esforço. O Rodrigo está com a agenda cheia; participou de um programa no Rio de

Janeiro, no horário do almoço, e fez questão de ainda vir para cá. Ele é consultor em

segurança, escritor e ex-integrante do Bope. Em nome da Assembleia Legislativa e

de  todos  os  participantes  deste  fórum,  agradecemos  muito  pela  sua  presença,

Rodrigo, especialmente pelo esforço feito para estar aqui conosco. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Rodrigo Pimentel
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Deputado João Leite, obrigado pelo convite. Agradeço também a todos que estão

nesta Mesa. Na verdade, diariamente sou comentarista do “RJTV”, da TV Globo. 

Tivemos mais um problemão no Rio de Janeiro, entre tantos que ocorrem naquela

cidade. Espero que esse seja o último. Muitos policiais civis e militares - não sei se

acompanharam - foram presos, o que causou desconforto à cúpula de segurança. O

caso virou notícia e, se é notícia, precisa ser debatida para que possa gerar reflexão

e promover mudanças. Eu comentava hoje no RJTV esse fato bastante desagradável.

Sou ex-policial militar do Batalhão de Operações Especiais e autor do filme “Tropa

de Elite 1” e do argumento de “Tropa de Elite 2”. Fiz o roteiro do 1, mas não o do 2.

Escrevi  dois  livros,  que  são  “best  sellers”,  sobre  segurança  pública.  Tentarei  de

alguma forma contribuir com o debate. Todo debate sobre segurança pública gera

transformação e reflexão.  Este momento,  então,  já  é o início  de um processo de

mudança muito positivo.

Deputado, o senhor falou sobre campos de futebol iluminados. Não temos nenhuma

certeza  sobre  segurança  pública,  tema  que  começamos  a  estudar  no  Brasil  há

aproximadamente 17 anos. São pouquíssimos os doutores em segurança pública. A

única coisa que sabemos é que a mancha criminal se aplica exatamente a um mapa

de falta de alternativas de esporte, lazer, educação e cultura.

Essa é a única certeza que temos. Alguém pode dizer: “Pimentel, e a desigualdade

social?”.  Não  temos  essa  certeza.  Hoje  os  bairros  do  Rio  de  Janeiro  de  maior

desigualdade social são os mais seguros da cidade, como Ipanema, São Conrado e

Copacabana. Se a lógica da desigualdade social produzisse violência urbana, esses

seriam os bairros mais violentos da cidade. Diriam: e o desemprego? Não, o Rio de

Janeiro, que hoje é a cidade do Brasil com a segunda menor taxa de desemprego, é

muito violenta. Então o desemprego, de forma isolada, não determina a violência.

Perguntarão: o que é então? Não se sabe, estamos pesquisando, identificando.

No início do século XX tivemos problemas no Rio de Janeiro: a malária e a febre

amarela.  Antes  de  combatermos  essas  doenças,  fundamos a  Escola  Nacional  de

Saúde, onde formamos nossa crítica e entendemos o problema, que era o mosquito.

Assim, desenvolvemos várias soluções, como a de limpeza urbana, de remoção de

pessoas, a qual foi um pouco ruim, pois surgiram as favelas. Houve a solução da
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vacinação  e  várias  outras  soluções.  Primeiro  formamos  nossa  crítica,  depois

buscamos entender o que estava acontecendo. Na segurança pública, o que houve

foi tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Agora, vamos aprender com os

fracassos  e  sucessos  dos  amigos,  dos  companheiros.  Buscaremos  soluções  e

tentaremos entender o que aconteceu.

Dra.  Andréa,  há  aproximadamente  dois  anos  acompanhamos  o  caso  de  um

Delegado de uma cidade do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. A senhora conhece essa

história. O Dr. Zaccone tinha 70% dos presos - até mesmo de condenados - em sua

delegacia, que funcionava como carceragem. A cidade não possuía um presídio. Ele

resolveu alfabetizar esses presos. Para isso, contou com a ajuda do Município, que

cedeu os professores e, depois, montou a biblioteca. No ano seguinte, ele teve índice

zero de fugas. Acabou com a fuga, com os motins, e a cidade teve uma queda de

12% do número de homicídios. Ele reduziu a taxa de reinserção, de volta do preso à

cadeia.

Alguém pode perguntar: “Doutor, quanto custou essa solução?”. Não custou nada.

O Município  tinha o  professor,  e  os  livros  foram doados.  Não se tratava de uma

solução do Estado nem da União. Não foram necessárias ações do Ministério  da

Justiça nem do Pronaf, mas sim o entendimento de um Prefeito, que hoje é Senador,

o Lindberg, e de um Delegado de Polícia, Orlando Zaccone, que hoje é responsável

pelas carceragens da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que ainda possui carceragens.

Ainda não estudamos o que está acontecendo. Entrei para a polícia logo após a

queda do Muro de Berlim. Existia no mundo a ideia da guerra às drogas. O novo

inimigo mundial  do  mundo ocidental  não era  mais  o  comunismo,  mas as  drogas.

Desenhava-se  a  Operação  Colômbia.  Os  Estados  Unidos  destinariam  bilhões  de

dólares para enfrentar a cocaína na Colômbia, para que ela não chegasse ao seu

quintal. 

Isso foi reproduzido no Brasil, mais potencializado no Rio de Janeiro, com incursões

diárias nas favelas de lá. Centenas de policiais e milhares de jovens morreram nessa

guerra, uma média de 400 policiais por ano mortos no Rio de Janeiro em operações

policiais. Centenas de inocentes, balas perdidas, com operação só em favela. Íamos

buscar o resultado palpável disso. Sabemos hoje que, com muita operação policial,
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muita  energia  e  muita  morte,  conseguimos  retirar  10%  da  cocaína  que  estava

circulando. Se tiro 10% da cocaína que está circulando, não consigo produzir sequer

a inflação do produto. O produto continua com o preço estabilizado. Então para que

isso? Bom, então vou retirar as armas da favela. Realizarei centenas de operações

com foco nas armas.  Mas as armas continuam entrando via Paraguai,  e  o Brasil

continua exportando armas para o Paraguai. Engana-se quem acha que o AR-15 e o

AK-47 são armas de bandidos. A arma dos bandidos é a pistola Tower fabricada em

São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A munição do bandido é CBC.

Quando a polícia do Rio de Janeiro tomou o Complexo do Alemão, toda a munição

apreendida era fabricada em São Paulo e exportada legalmente para o Paraguai.

Será que aquela operação foi tão bonita? Fui o primeiro a aplaudir, entusiasmado -

sou entusiasmado mesmo - com a recuperação de um território. O Alemão é uma

cidade de 220 mil habitantes. Seiscentos bandidos que o aterrorizavam instalaram ali

uma ditadura. Lógico que aplaudi,  sou um entusiasta. A população gostou. Fui ao

Alemão e pude ver que a população adora uma operação policial, apesar de alguns

policiais realizarem saques, invadirem casas, roubarem televisores. Mas tudo bem, os

moradores gostavam. Acabou a era do morador subjugado.

Quinze dias após a operação do Alemão, uma Delegacia de Repressão ao Crime

Organizado realiza uma operação e prende policiais militares e civis que vendiam

armas  para  o  Alemão.  Será  que  a  operação  do  Alemão  era  necessária  ou  era

necessária uma depuração do aparato policial do Rio de Janeiro? Já que o Alemão

chegou àquele nível, a operação do Alemão era necessária. Mas depois vamos focar

no aparato policial. É evidente que o Rio de Janeiro só chegou a 600 bandidos numa

favela em função da polícia. Mas que polícia é essa? Vamos imaginar uma Polícia

Civil  que  teve  cinco  chefes  nos  últimos  cinco  anos,  sendo  que  dois  presos  e

condenados, um a 28 anos de cadeia e outro a 12 - Álvaro Lins e Ricardo Hallak. O

Subchefe foi preso anteontem. Então, do “staff” da Polícia Civil do Rio de Janeiro, há

três presos em cinco anos, em nível de chefe e subchefe, e há cinco afastados. Não

vamos prejulgar porque logicamente estão sendo investigados ainda, mas pode ser

que outros chefes de polícia sejam presos.

Será que o problema está no homem? Será que ele é uma maçã podre ou é o cesto
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que  está  contaminando  a  maçã?  Será  que  essa  polícia  tem  controle,  tem

transparência, tem salário digno? O Governador nomeou uma Delegada muito boa

ontem no Rio de Janeiro, a Delegada Marta Rocha, por quem tenho carinho. É uma

pessoa doce e muito competente,  conhece muito a polícia e tem uma história  de

lisura. Mas ela está indo para uma estrutura contaminada. Está-se assentando em

uma cadeira em que cinco pessoas se assentaram nos últimos cinco anos e foram

exoneradas, e duas foram presas. Essa é a nossa grande discussão.

Posso falar um pouco de Tropa de Elite, do livro e do filme. Tenho que promover o

debate para haver mudança. Então fazemos um roteiro. Não vou dizer que o primeiro

roteiro foi um fracasso. Pergunto quem viu o Tropa de Elite pirata. Sessenta e seis

milhões de brasileiros viram, e aqui foram só duas pessoas. 

Conseguimos. O filme não foi um sucesso no cinema, mas o foi na pirataria. Atingiu

60 milhões de brasileiros. Tivemos a promoção do debate em vista do filme. Se é

obra  de  ficção  ou  não,  verificamos  ali  uma polícia  politizada,  em  que Deputados

indicavam chefes de polícia e Comandantes de batalhões. Houve a promoção de uma

mudança. O Governador do Estado, assim que assumiu, proibiu Deputados de indicar

Delegado  e  Comandante  de  batalhão.  Conseguimos,  assim,  com  o  filme,  uma

mudança significativa para a polícia do Rio de Janeiro.

O “Tropa de Elite 2” teve 12 milhões de espectadores. Evitamos a pirataria tomando

alguns cuidados. Assistiram a ele, possivelmente, as classes A, B e C, pois a classe D

não vai ao cinema, lamentavelmente por ser muito caro. Apresentamos a milícia ao

Rio de Janeiro e ao Brasil. Até então as pessoas as entendiam como aquela novela

da  Globo  em  que  havia  a  favela  da  Portelinha.  Ali  havia  um  cara  gente  boa,

representado  pelo  Antônio  Fagundes,  um  justiceiro  de  uma  comunidade.

Descobrimos que esse justiceiro criava um curral eleitoral, andava armado, matava e

cobrava  taxa  de  proteção.  Expulsava,  sim,  os  traficantes,  mas  adotava  os  seus

hábitos, explorando a venda de bujão de gás com ágio de 25% talvez, o sinal de TV a

cabo e obrigava o morador a tê-lo. Descobrimos, também, que o homicídio no Rio de

Janeiro  estava  caindo  como  um  todo.  Não  sei  se  o  homicídio  em  BH  está

aumentando ou caindo. No Rio de Janeiro, nas regiões dominadas pelo tráfico, a taxa

de homicídios  está  caindo,  mas aumentando nas regiões dominadas pela  milícia.
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Descobrimos,  depois,  que parte  significativa  da  Assembleia  Legislativa  do  Rio  de

Janeiro foi tomada por esses milicianos. Se não fosse tomada alguma providência,

algo em torno de 20% da Alerj seria hoje formada por milicianos. Mas a parte boa das

Polícias Militar  e Civil  do Rio de Janeiro que não foi  contaminada prendeu esses

Deputados. Pela primeira vez, a Polícia Civil do Rio de Janeiro consegue alcançar um

Deputado, e da base do governo, o qual frequentava o gabinete do Governador havia

pelo menos seis meses antes da prisão, ou seja, o Governador deu independência a

essa polícia, o que nunca havia ocorrido no Estado.

Então  temos  uma polícia  independente,  o  que  ajudou  um  pouco  e  freou  essa

milícia. Temos um polícia ainda com um salário muito ruim, com pouca transparência

e com pouco controle.  Corrupção no mundo todo se combate com transparência,

controle e salário digno. Nada mais enfrenta a corrupção. 

Estamos caminhando. Descobrimos que o verdadeiro inimigo do Rio do Janeiro, o

inimigo  potencial  já  não  está  nas  favelas,  mas  dentro  dos  aparatos  policial  e

governamental. É isso que é o “Tropa de Elite 2”, o filme que vem com o lema “O

inimigo agora é outro”. Ontem o José Padilha estava apresentando o filme no Festival

de Berlim e lhe perguntaram se haveria o “Tropa de Elite 3”. Ele disse que já estava

acontecendo em tempo real no Rio de Janeiro, não precisava, portanto, fazê-lo. Na

verdade, estou fazendo o roteiro, foi um dos motivos que dificultou a minha vinda aqui

hoje.  Além  da  Rede  Globo,  estou  envolvido  no  roteiro  do  terceiro  filme.  É  difícil

escolher, porque a cada dia se tem uma história nova.

O aprendizado é que temos o debate sobre a violência, como o que estamos tendo

aqui, a produção de massa crítica. Temos de formar pessoas que não são policiais

militares  nem  Delegados.  Lamento,  colegas  policiais  militares,  não  somos

especialistas na dinâmica da violência, não entendemos como ela acontece, como

ocorre e por que surge. Quem estuda esse fenômeno é o pesquisador urbano, que

vai entender o motivo pelo qual a violência está surgindo em algum ambiente.

O “crack” chegou ao Rio de Janeiro para valer nos últimos cinco anos, somente por

uma facção criminosa,  o  Comando Vermelho.  O ADA e  o  Terceiro  Comando não

vendem “crack”. É até interessante. Quando chegamos a uma favela dominada pelo

ADA, há uma faixa gigantesca: não insista, não vendemos “crack”. Isso ocorre em
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Vigário Geral, por exemplo. A polícia não tirou.

Mas o “crack” chegou ao Rio de Janeiro, e o número de roubos de rua está caindo,

assim como o homicídio. Talvez isso ocorra em função de políticas públicas bem-

conduzidas. Mas o “crack”, que no mundo todo fez aumentar o número de roubos de

rua e o latrocínio, no Rio de Janeiro não teve esse efeito. É uma dinâmica que temos

de estudar, pesquisar e entender. O filme, o debate e a conversa podem conduzir a

esse caminho. 

Citarei  o Estado do Piauí,  pois é interessante. Historicamente, a esquerda dizia:

“Não vamos aumentar o efetivo da polícia nem investir em cadeias porque a violência

acaba quando dividimos o bolo e acabamos com a desigualdade social.” Observando

o Piauí, ele foi, no governo Lula, o Estado de maior transição entre classes sociais, ou

seja, mais pessoas saíram das classes E e D e migraram para a C. É o Estado onde

foram gerados mais empregos relativos no Brasil; que mais enriqueceu relativamente

no País nos últimos oito anos; e onde a violência mais aumenta. Então, o Piauí prova

que  não  existe  nenhuma relação  entre  desigualdade social,  pobreza,  geração  de

renda e violência. Partiremos para soluções práticas.

Hoje existem muitos Deputados neste Plenário que, se Deus quiser, daqui a dois

anos serão Prefeitos em vários Municípios do interior. E esperarão uma solução dos

governos estadual e federal, mas não sabem que a solução local é a mais eficaz,

mais barata, mais próxima do local onde vivemos. Não é preciso esperar o Estado,

mas buscar  uma solução  local,  que  pode ser  iluminação ou,  até  mesmo, circuito

tecnológico de “set” de TV.

Por que São Paulo e não Minas Gerais, por que São Paulo e não Rio de Janeiro,

por que São Paulo e não Rio Grande do Sul está tendo os melhores números de

redução da violência no País? Porque os Municípios desse Estado perceberam isso

há 20 anos. As Prefeituras se engajaram num processo de redução da violência. São

casos maravilhosos, independentemente de orientação política e partidária. Há o belo

caso de Diadema,  de  Praia  Grande e  de  várias  cidades  de São Paulo,  onde os

Municípios assumiram que segurança pública é um problema local.

No Rio de Janeiro tínhamos um equipamento cultural chamado Lona Cultural, do

ex-Prefeito César Maia. Eram lonas circenses, baratíssimas, que ele instalava em
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regiões de IDH baixo. O local onde as lonas eram colocadas deveriam ter iluminação

em seu entorno, não era possível colocá-las no escuro. A partir  disso, as pessoas

começavam a circular e a frequentar o local, tendo uma opção de lazer e cultura à

noite a preços baixíssimos. Os “shows” eram feitos por bons cantores da MPB, não

por  um  qualquer.  Eram  pessoas  ou  bandas  que  se  apresentavam  na  Zona  Sul,

Ipanema ou Copacabana, bandas como Titãs ou Paralamas, que cantavam em uma

lona de realeza a R$4,00, R$5,00 ou R$6,00 o ingresso, subsidiado. Um ano depois,

na primeira vez que o estudo de segurança pública publicou o número de homicídios,

descobriu-se  que,  no  entorno  das  lonas,  esse  número  havia  caído.  E  não  havia

polícia, eram apenas lonas culturais.

Dizem: “Pimentel, parece ingênuo o que está falando, pois o Rio de Janeiro é uma

cidade que tem bandidos que usam fuzil”. É lógico que tem. O Globocop filma a fuga

dos 600 bandidos com fuzis, sendo que para apenas 150 havia anotações criminais;

os  outros  450,  se a polícia os  prendesse,  meia hora depois  não poderia levá-los

presos,  pois não havia nenhum inquérito policial  arrolado. Ou seja, era um jovem

qualquer que largou sua arma no chão, tomou um banho e foi para a casa, e estão lá

no Alemão até hoje. Sei quem são, pois vou ao Alemão com certa frequência. Aquele

que não olha no meu olho, que baixa o olho e tem vergonha de me olhar, sei que é

bandido. Alguns conversam comigo; eles não sabem, mas dizem claramente que sua

opção pelo bandidismo é cultural,  que queriam ser  do  Comando Vermelho ou do

Bope, era o seu sonho.  Falam isso. Olha que coisa doida. É lógico que ele quer

“status”, o fuzil, a menina bonita. Isso Alba Zaluar explicou há 15 anos nas pesquisas

antropólogas.

Quando MV Bill, que é “rapper” e não sociólogo, fez o filme “Falcões”, entrevistou

100 jovens no Brasil e perguntou: “Por que você entrou nesta vida?” Respondiam:

“Entrei nesta vida porque queria um ‘ipod’, um tênis Nike, uma Honda Bis, um cordão

de ouro.” 

Ninguém responde que entrou nessa vida porque estava passando fome. Isso é

impressionante. Disse-lhe: “Você devia tabular isso, fazer disso uma obra científica,

porque essa é a realidade do crime das Capitais brasileiras. Há materialismo, uma

necessidade de pertencer a algo especial e bonito.” O roubo famélico, como no “Os
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Miseráveis”, de Victor Hugo, não tenho visto no Rio de Janeiro. Não sei se ocorre em

outros  Estados  do  Brasil.  Talvez  em  Minas  Gerais  sim,  mas,  no  Rio  de  Janeiro,

certamente não. Aliás, o que ocorre no Rio é uma inversão de valores, de ideias, de

necessidades de pertencer e ter algo, e de partir para a vida do crime.

Por  isso,  doutora,  acredito na recuperação.  Trabalhei  com ex-bandidos no filme

“Tropa de Elite”. Na empresa da minha esposa, havia um ex-bandido trabalhando, o

Romerito  do filme “Tropa de Elite  1”.  Quando terminou a sua prisão, levei-o para

trabalhar comigo. Portanto acredito que dá para fazer. Na verdade, tem de ser feito

sem conservadorismo, muita calma, paciência e isenção.

Finalizando, gostaria de falar para os senhores o que está acontecendo hoje no Rio

de Janeiro. Em busca de resultados imediatos, a Polícia Civil do Rio foi buscar na

Polícia Militar o que tinha de pior, como policiais que haviam sido excluídos por desvio

de conduta e chacinas. Na verdade, montou uma equipe especial na Polícia Civil de

40 policiais militares a sua disposição - aliás, estavam na Polícia Civil há 10 anos.

Esses policiais militares trabalhavam nas delegacias especializadas da Polícia Civil

em  combate  na  favela,  a  Delegacia  de  Combate  às  Drogas  e  a  Delegacia  de

Repressão a Armas e Explosivos. Entretanto, a Delegacia de Repressão ao Crime

Organizado, que é a delegacia do filme “Tropa de Elite”, descobriu que, ao mesmo

tempo que apreendiam armas e faziam prisões espetaculares de 10, 15 bandidos,

essas delegacias revendiam-nas para outras facções. Tudo isso está constatado nos

grampos telefônicos. Aliás, é absolutamente louco ouvirmos um policial dizer, numa

conversa, ao traficante: “Monte um negócio aí para ficarmos bem na televisão hoje”.

Esse  era  o  nível  do  diálogo.  O  Chefe  de  Polícia  foi  exonerado.  Não  é  razoável

afirmarmos aqui que estava envolvido, mas os homens envolvidos estavam lotados

em seu gabinete. Batemos palmas para essa equipe. Aliás, confesso que bati palmas

quando essa equipe invadiu o Morro do Alemão no dia 28 de novembro: “Parabéns! É

isso mesmo. Tem de ser assim”. Não tinha nem de chegar naquele nível. Se aquela

equipe não existisse, o Alemão não chegaria naquele nível. Ficamos sem conhecer

isso, pois o nosso jornalismo investigativo policial é precário. Geralmente os nossos

jornalistas  investigativos  policiais  são  quase  policiais,  pois  são  envolvidos  pelos

Delegados, Capitães e Coronéis, dão uma versão muito chapa branca e não sabem
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analisar o que está acontecendo, não sabem analisar profundamente o que não está

funcionando. Logo, pensamos que estava tudo bem, mas, na realidade, estava tudo

muito mal, ruim. Quem pode analisar isso com mais profundidade é um livro, ou seja,

uma obra literária, um filme. Assistam ao filme.

Quando  fui  a  um  outro  Estado,  um  colega  me  perguntou:  “Então  é  assim?”

Respondi: “Não, não é assim, é pior, muito pior do que o filme ‘Tropa de Elite’.” Pelo

amor de Deus! É muito pior. Na capa do jornal “Extra” de hoje, do Infoglobo, há quatro

policiais militares - aliás, o mais velho tem 27 anos - negociando com a Polícia Civil

um helicóptero e dois blindados para tomarem a Favela da Coreia, a fim de que lá

fosse  estabelecida  uma  milícia.  Pelo  grampo  telefônico,  vê-se  que  são  policias

militares. Para o mal, já estão absolutamente integrados. Dizem: “Ah! Vamos integrar

as polícias”. Não é, pois já estão integradas. Mas, para fazer coisa boa e elaborar a

redução do crime, não. 

Mas a notícia boa, gente - e eu posso falar isso com grande tranquilidade -, é que,

pela  primeira  vez,  no  Rio  de  Janeiro,  tem-se uma política  de  segurança pública.

Considerando-se tudo o que eu disse aqui, temos um Secretário que está acima de

qualquer  suspeita,  pela primeira  vez.  Porque o  outro  Secretário  nosso,  Deputado

Federal, foi eleito com voto de milícia. Ele sabe que falo assim dele, sempre falo, que

foi  eleito  com voto  de área de milícia.  O outro Secretário  nosso foi  condenado à

cadeia, por formação de quadrilha. Eram dois Secretários: um eleito com voto de

milícia, outro condenado, ex-Governador do Estado; e o chefe de polícia, preso. Pela

primeira vez, no Rio, olhamos para a Secretaria de Segurança Pública e verificamos

que  existe  ali  uma  seriedade,  uma  meta,  um  planejamento  a  longo  prazo;

conseguimos  acreditar  em  quem  está  sentado  à  frente  daquela  Mesa.  Essa é  a

notícia boa do Rio de Janeiro. 

A outra notícia boa é que o número de homicídios no nosso Estado está caindo.

Não como em São Paulo, que está com aproximadamente 9,8 homicídios para cada

100 mil habitantes. O Rio de Janeiro está com aproximadamente 35, mas já chegou a

50.  Aqui  está  com quanto?  Creio  que Belo  Horizonte  está  pior  do  que o  Rio de

Janeiro, não está, em números relativos? Quero saber o número de homicídios para

cada 100 mil habitantes, por ano. Alguém tem esse dado? Sete seria na Suíça, em
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Londres. Gente, para um debate qualificado sobre segurança pública, temos de ter

esse número na ponta da língua. Senão, mostramos que estamos parados no tempo.

Eu só posso medir segurança pública por número de homicídios. Não tenho como

medir  segurança  pública  por  número  de  roubos,  número  de  furtos,  mas  só  por

número de homicídios. Todos os outros números são subnotificados, as pessoas não

relatam tudo. Então, para que eu possa planejar segurança pública, tenho de saber o

número de homicídios na ponta da língua. Todo Prefeito de Minas Gerais tem de falar:

“Minha cidade está com 14 homicídios, com 16, 17”. É preciso ter uma obsessão pela

redução desse número, buscando as mais diversas formas, as ideias mais inventivas,

mais interessantes. É isso que tem de ser feito. 

Não consigo ver as informações contidas nessas anotações. Não, esse não é o

número de homicídios para cada 100 mil habitantes; pode ser no Estado. É possível

que seja do Estado. O número da Grande Belo Horizonte não consta aqui. 

A Sra. Geórgia Ribeiro Rocha - Aproximadamente 17 a 18 no Estado e, em Belo

Horizonte, na Capital, cerca de 27 a 30. 

O  Sr.  Rodrigo  Pimentel  -  Perdão,  em Belo  Horizonte o  número  está  abaixo  do

número do Rio de Janeiro. Para a Organização Mundial de Saúde, é considerada

violência endêmica se houver acima de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. 

O que foi feito no Rio de Janeiro? Pergunto isso para que vocês entendam o que é

essa Unidade  de  Polícia  Pacificadora  -  UPP.  O Secretário  de  Segurança  Pública

entendeu que se retirasse a cocaína não reduziria a violência, e se retirasse a arma,

ela entraria de novo. Então, concluiu: vamos retirar o território. Os bandidos brigavam

pelo território; os homicídios eram praticados pela disputa territorial. Então, de nada

adiantava realizar  milhares de operações para  retirar  cocaína;  de nada adiantava

realizar inúmeras operações para apreender armas. O Secretário retirou do bandido o

território. A UPP não é nada mais do que isso, Unidade de Polícia Pacificadora. Ao

invés de a polícia subir  e  descer favelas todos os dias,  matar gente,  criar  medo,

pânico e confusão, a polícia chega, estabelece-se e não sai mais. Então, isso é a

UPP.

Há críticas à UPP? Lógico que sim. Vou a debates, e há pessoas que falam: “Isso é

uma mentira, é uma polícia perfumada, e tal”. Vou dar o exemplo da Cidade de Deus,
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uma favela do Rio de Janeiro com 65 mil habitantes, onde ocorriam 14 homicídios por

mês. Isso dá aproximadamente 160 homicídios por ano, para 65 mil habitantes, cerca

de 200 ou 300 homicídios para cada 100 mil habitantes. 

A favela Cidade de Deus foi pacificada há 16 meses, e, desde o dia em que isso

aconteceu, nenhum jovem morreu. Então, quem criticar uma iniciativa dessas deve

ser um louco. Salvei 200 vidas humanas em 14 meses, mas há louco que fala mal:

“Isso é  uma porcaria.  Não funciona”.  O tráfico  continua  funcionando? Lógico  que

funciona.  Existe a demanda.  Há gente querendo cheirar  pó, portanto,  há pessoas

para  vendê-lo.  Esse  tráfico  continua  funcionando,  mas  desarmado,  sem  disputar

território,  sem matar,  e,  ainda assim, de vez em quando, um traficante é preso. A

polícia prende em média dois ou três traficantes por semana na Cidade de Deus.

Vocês ouvirão críticas à UPP: “A UPP convive em harmonia com o tráfico”. Isso é

uma mentira! Ela prende o traficante, reduz os homicídios, aumenta a especulação

imobiliária, aumenta a economia local e começa a produzir empregos. Na Cidade de

Deus, uma empresa formal é aberta por dia, desde o dia da pacificação. Ou seja,

milhares de empregos já foram gerados depois da pacificação. 

Não sei qual é o índice de furto em Minas Gerais. A Cemig poderia informar-nos

depois. No Rio de Janeiro, 27% da energia comprada de Furnas é furtada. Só 70%

dos cariocas compram energia. Já 30% dos cariocas furtam energia, deixando que os

outros paguem a conta. Nas favelas pacificadas do Rio de Janeiro, o furto de energia

fica em torno de 1%, ou seja, a lei chegou; a ordem chegou; o emprego chegou; a

prosperidade chegou, enfim, tudo isso ocorre em função da segurança pública. Então,

é um grande benefício para a cidade e o Estado.

Deputado, estou muito feliz por falar, mas confesso que estou cansado. Ontem eu

estava na Bahia, cheguei ao Rio de Janeiro às 5 horas da manhã. Falei ontem na

Bahia, no “Bom Dia Brasil” da Rede Globo e também no “RJ TV”. Já são dois dias em

que não durmo em casa. Acredito que consegui dar o recado, apesar de a voz estar

um pouco baixa. 

Estou muito feliz, feliz à beça por estar aqui, na Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, debatendo segurança pública, ajudando a promover reflexões e dando um

toque  nos  futuros  Prefeitos  -  com certeza,  inúmeros  sairão  daqui.  Eles  podem  e
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devem aproveitar  as soluções locais, que são as mais eficazes, baratas e rápidas

para serem implantadas e as que mais funcionam. Muito obrigado.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase final de apresentação de

sugestões  e  debates.  Solicitamos  àqueles  que  fizerem  uso  do  microfone  que  se

identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações

pessoais.  Pedimos  também que entreguem,  antes,  sua contribuição por  escrito  à

assessoria.  Cada  participante  disporá  de  3  minutos  para  fazer  sua  intervenção.

Lembramos que a leitura e a apresentação oral de propostas serão feitas de acordo

com o volume de sugestões recebidas.

Passo a palavra à primeira inscrita, Celeste Gontijo, do Instituto de Pesquisa em

Meio Ambiente, Turismo e Hospitalidade.

A Sra. Celeste Gontijo - Boa tarde. Pertenço à massa crítica. Fiquei muito feliz com

sua fala, pois estava justamente pensando nisso. Este momento é uma oportunidade

para nós, que fazemos parte dessa massa crítica, fazermos os comentários. 

Ouvimos os políticos e as pessoas ligadas à área. Acredito que meio ambiente,

justiça, defesa social e qualquer outro tema pertencem a todos os seres humanos.

Vou apresentar uma reflexão sobre tudo o que ouvi aqui,  claro que sucintamente.

Espero que eu seja entendida.

Tenho formação pela Universidade Holística da Paz,  criada por Pierre Weil,  que

morreu recentemente. A primeira palestrante que ouvi foi a Sra. Geórgia. Em alguns

momentos, ela citou a paz. O conceito primordial da paz é a empatia; o princípio da

paz  é  que  nos  coloquemos  no  lugar  do  outro.  Mas  percebo,  principalmente  em

pessoas ligadas à área da Justiça, que se fala muito na paz ligando-a à polícia ou a

situações em que a segurança pública esteja inserida. Imagino que a paz começa

todos  os  dias  em  nossas  vidas,  em  nossas  existências  e  formas  de  ser.  Estou

ressaltando essa visão porque, em geral, só falam da paz associando-a à prisão de

pessoas e só se lembram dela nesse momento, mas acho que a paz tem de ser

construída diariamente em nossa casa, em nossa forma de ser.

Achei interessante a fala daquele rapaz sobre Neves. Ontem mesmo, vi um dado

segundo  o  qual  o  menor  Índice  de  Desenvolvimento  Humano  da  nossa  Região
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Metropolitana está em Neves. Também achei interessante o Sr. Joaquim falar no uso

de celular pelas pessoas que são funcionárias do Ministério Público. Sabemos que

isso ocorre, mas acho bom que alguém tenha coragem de falar isso em um evento

como este.

A Defensora Pública falou sobre o fato de a integridade física ser um direito do

cidadão, e acho que temos de lembrar isso sempre. As pessoas não têm que apanhar

para falar o que aconteceu ou por que mataram a outra. O ideal seria se o preso

tivesse condições de falar o que fez sem ser torturado.

A respeito da fala do Rodrigo Pimentel, acho interessante lembrar que há sempre

uma inversão de valores. Se houver educação em todos os lugares, tenho certeza de

que  o  índice  de  criminalidade  será  menor.  Mas  se  gasta  muito  menos  com  a

educação neste país  do que com as cadeias  públicas e com o sistema prisional.

Gostaria muito que cada garoto que entrasse em uma escola tivesse a mesma verba

que tem cada preso no Brasil. Mas sabemos que neste país o preso custa três vezes

mais caro do que um educando. 

Acho que a UPP é, sim, um sonho possível. Posso dizê-lo porque estive em uma

dessas favelas pacificadas, na qual havia estado anteriormente. Vou muito ao Rio de

Janeiro, adoro aquela terra e acho que isso funcionou, sim, o que me deixa muito

feliz. Também acredito que as pessoas podem se modificar.

Por fim, sobre o que você disse a respeito do que leva as pessoas a terem vontade

de  ir  para  o  Comando  Vermelho,  referindo-se  à  aquisição  de  materiais  -  tênis,

mochila, marcas caras e tecnologias -, quero lembrar que isso acontece até dentro

das escolas, em Minas Gerais: uma garota vai com uma mochila que a outra não

pode ter, e esta menina avança na colega e briga com ela. Isso acontece até em

instituições bem situadas. Então, acho que a razão primordial é esta, mesmo: querer

aquilo que não se pode ter, social ou financeiramente. Acho que ajudará bastante se

começarmos a pensar dessa forma. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Clarise Fernandes da Silva, da ONG Clarosofia

Núcleo Mundial.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Boa tarde. Meu nome é Clarise Fernandes da

Silva  e  sou  Presidente  da  ONG  Clarosofia  Núcleo  Mundial.  Agradecendo  a
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oportunidade, esclareço que a clarosofia é sistematizada em 84 gestões, entre as

quais a gestão da defesa social.

Gostaria de solicitar  uma atenção especial para a criação de novos conceitos e

valores dentro da cadeia, aplicando-se, assim, uma cultura inovadora que invista em

curso de qualificação máxima, de forma que os presos não saiam de lá piores do que

quando entraram. E, ainda, que saiam com acompanhamento e suporte psicológico

para auxiliá-los na sua inserção familiar. Isso é muito importante, pois os presos têm

muita dificuldade depois que saem da cadeia e voltam para o mundo aqui fora. 

Gostaria  ainda  de  pedir  uma  outra  atenção  especial.  Na  10ª  Vara  de  Justiça

Comum, só há um Juiz para atender a uma demanda de 140 mil pessoas. Isso é

gravíssimo, não é mesmo? Sendo assim, peço uma atenção especial a fim de que se

efetive  uma  proposta  para  a  Justiça  tomar  providência  e  fazer  um  mutirão  do

Judiciário para desafogar as varas que estão sobrecarregadas. A justificativa dessa

proposta é a busca de um desempenho mais ágil e uma ação humanitária, tanto para

a sociedade quanto para o sistema prisional. O meu desejo é que se invista muito

mais na educação que em construir prisão. Realmente temos um sistema em marcha

lenta e que, às vezes, é muito falho e ainda está evoluindo. Creio que a tendência é

melhorar, porque tenho percebido que todos estão unidos somente por uma causa: o

desenvolvimento da pessoa humana. 

Nós,  da  ONG  Clarosofia  Núcleo  Mundial  -  CNM  -,  procuramos  estar  sempre

presentes nos eventos, como fóruns e simpósios, justamente para termos uma leitura

eficaz. E, dentro dessa leitura, percebemos que segmentos de várias áreas estão,

cada vez mais, preocupados com o desenvolvimento social. Isso é tão importante que

gostaria que vocês se concentrassem na construção de mais escolas que cadeias.

Por gentileza, contamos com a atenção de vocês. Muito obrigada. Um abraço.

O Sr. Presidente - Sim. Com a palavra, o Sr. Denílson Martins, do Sindicato dos

Servidores da Polícia Civil.

O Sr. Denílson Martins - Cumprimento o Deputado João Leite, as senhoras e os

senhores, minha professora, Dra. Andréa, do Praetorium - é muito bom revê-la -; o ex-

Secretário Maurício e o Dr. Joaquim.

O bom de falar por último é que você consegue agregar valor a sua fala. Estou
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encantado em ver a Dra. Andréa, hoje Defensora Pública-Geral, com autonomia, com

investimento e com salário melhor. É certo que não tem como prestar serviço público

sem estas premissas: autonomia, investimento e salário. Hoje a Polícia Civil recebe,

para prestar serviço a 20 milhões de mineiros e atender a uma demanda de 50 mil

policiais militares, R$8.000,00, apenas. O Dr. Joaquim mencionou aqui, com muita

clareza, que, sem concurso público, sem renovar os quadros, não tem como prestar

serviço à sociedade.

Temos  pelo  ex-Secretário  Maurício  muito  respeito.  Na  verdade,  tivemos  vários

embates, mas, com certeza, ele será lembrado pela Polícia Civil como aquele que

conseguiu tirar de nós um ônus pesado da custódia de presos, e que pesava muito.

Mas  ele  também  será  lembrado  como  aquele  que  não  conseguiu  investir

verdadeiramente na Polícia Civil da mesma forma que conseguiu na Polícia Militar.

Foi  como uma corrida  onde foi  feito  o  disparo de  100m rasos  e  a  Polícia Militar

chegou ao final. Ela deveria voltar para esperar o nosso concurso, o que não ocorreu.

Estamos  com um atraso,  estamos  com um sucateamento.  Há cidades,  Deputado

João Leite, que estão sem Delegado há mais de três anos. O último concurso que

tivemos foi em 2008, ou seja, provimento em 2008. Como se vai pensar em um órgão

que tem de ser permanente para prestar segurança a todo cidadão, se não tem com

quem prestar esse serviço? Portanto, o que pedimos aqui é que seria bom que nesta

Casa,  antes  de  começar  a  legislatura,  se  estabelecesse  um  debate,  um  fórum

democrático como este,  a fim de se construir  política pública.  Em se tratando de

política  pública,  entendemos  que  a  integração  é  um  arcabouço  muito  profundo,

grande  e  amplo.  No entanto  não há integração  entre  as  polícias,  porque não há

justiça, não há transparência, não há verdade de investimento. Deputado João Leite,

temos aqui um arcabouço de mais de 60 denúncias de agressão de policiais militares

contra policiais  civis.  E agora não é mais  contra policial  civil  apenas,  mas contra

Agente Penitenciário e Guarda-Municipal, porque, de 10 anos para cá, recrudesceu

muito o militarismo, a pressão em cima do policial militar. E onde se desencadeará

essa  pressão?  No  cidadão,  que  é  esculachado,  violentado  e  espancado.  O  que

queremos é apuração. A Defensoria Pública e o Ministério Público podem nos ajudar

muito também. Sem isso não há que falar em integração.
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Senhoras e senhores, sou Presidente de sindicato e policial civil há 21 anos. Não

quero ser profeta do apocalipse, mas vai acontecer uma morte, uma tragédia, por

omissão do governo, que não toma providência. E esse cadáver não será sepultado,

será velado na Praça Sete. Serão necessários 10 anos para cicatrizar essa ferida, se

algo não for feito. Escutei o Rodrigo Pimentel falar. Minas Gerais está tendo uma das

Polícias Militares mais violentas do País, e ninguém quer fazer algo contra isso. Pelo

fato de o cidadão não se identificar ou não entregar a carteira, leva tapa na cara,

chute,  é  espancado,  e  o  Secretário  não  faz  nada.  Passarei  às  mãos  do  nobre

Deputado  Presidente  da  Comissão  a  nossa  cartilha.  Quem  sabe,  mostrando  à

sociedade a  diferença de tratamento,  eles  entendam  por  que não  há  integração.

Espero que, neste início de legislatura, providências sejam tomadas para que, no final

dela,  não  venhamos  aqui  chorar  o  leite  derramado  nem  os  mortos,  nem  os

espancados, nem os lesionados, nem os estropiados do sistema. No mais, são estas

as minhas palavras, tenho dito. Muito obrigado.

A Sra. Helenita do Patrocínio dos Santos - (- Fala incompreensível. Segundo sua

intérprete, ela tentou expor, devidamente autorizada pelo Presidente da reunião, que

está indignada com o atendimento que teve no Centro de Saúde Marco Antônio de

Menezes; disse que foi discriminada, que não é louca e que apenas tem dificuldade

de comunicar-se; contou que o posto não fornece os medicamentos de que necessita,

pois entende que ela não tem condição de tomá-los sozinha; mora no Bairro Sagrada

Família e precisa de alguém para ajudá-la no seu dia a dia.)

O Sr.  Presidente -  Com a palavra, a Sra. Liliane Arouca do Carmo, Conselheira

Fiscal da Asussam, Minas Gerais.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Boa tarde, Deputado João Leite. Agradeço-lhe e

recebo as suas desculpas, mas, mais uma vez nesta egrégia Casa do Parlamento

mineiro, sinto-me discriminada pelo cerimonial deste lugar. É um absurdo vermos aqui

pessoas do Triângulo Mineiro, de Uberaba, sem um simples “coffee break”. Isso me

deixou muito triste e acredito que também todos os servidores desta Casa.

Gostaria de pedir à Sra. Andréa Tonet que tivesse um olhar mais humano. Aliás,

esse meu pedido é endereçado à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em

que, infelizmente, não tem acessibilidade, isto é, nas instalações da Defensoria, não
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existem rampa nem banheiro  com os  padrões  de  acessibilidade,  os  padrões  que

merecemos. Também não existe profissional capaz para a tradução de libras, entre

outras coisas. Isso tem-me deixado muito triste. Por isso gostaria de pedir à doutora

esse olhar mais humano para nós que estamos nessa condição. 

A delegacia do idoso e do deficiente também não está em conformidade com os

padrões  de  acessibilidade  exigidos.  Não  existe  cadeira  de  rodas  sobressalente,

bengala canadense, nem andador. A nobre Delegada dessa delegacia, Dra. Joana

Margareth  Leite  Penha,  afirmou  ao  jornalista  Tramonte,  da  Record,  que  existe

acessibilidade, porém ela não está nos padrões em que deveria, isto é, nos padrões

da ABNT ou do Ministério Público. Aliás, qualquer pessoa em cadeira de rodas que

passar pelo passeio do Ministério Público da Promotoria de Justiça de Defesa da

Saúde poderá cair. 

Sou uma participante nova aqui na Casa e acredito que os meus pleitos também

são novos. Gostaria ainda de dizer que os banheiros do Detran do Bairro Gameleira

também não nos dão acessibilidade. Isso é muito triste porque já existe uma lei que

está dando acessibilidade a portadores de deficiência para retirada das carteiras de

motorista “D” e “E”. Gostaria de deixar uma sugestão ao nosso querido Pimentel, cuja

fala foi tão rica. Infelizmente, se nossos jovens brasileiros chegarem aos 30 anos de

idade, serão sobreviventes. Achei muito lindo ele se dizer um entusiasta. A etimologia

da palavra “entusiasmo” vem do grego “enthousiasmos”: “en” - para dentro -, “theos” -

Deus -, e “asmos” - respiração, sopro. Significa “aquele que está cheio do sopro de

Deus”.  Portanto,  como  entusiasta,  o  Pimentel  nos  trouxe  essa  palavra  tão  rica.

Infelizmente, como brasileiros, não temos um DNA muito são. Falo aliás de minha

família,  onde  existem policiais  militares  e  civis  e  um  primo  que  é  funcionário  do

Ministério  Público.  Todos  nós  temos  uma poeira  escondida  debaixo  do  tapete.  A

origem do nosso país está muito contaminada pela corrupção. A minha sugestão ao

Pimentel, que fez uma fala tão gloriosa, é que haja um olhar mais humano e criterioso

para um policial, que pode estar em uma cadeira de rodas em razão das violências

que sofremos há anos. Agradeço mais uma vez ao Parlamento e a todos. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. A questão que levanta não está ligada ao cerimonial da

Assembleia, pois é responsabilidade nossa. Levaremos à Assembleia sua observação
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relativa ao “coffee break”. Com a palavra, o Sr. Zílton Silva, da Associação Família de

Caná.

O  Sr.  Zílton  Silva  -  Boa  tarde.  Estou  representando  o  projeto  Cuca  Legal,  da

Associação Família de Caná. Representamos as comunidades terapêuticas. Nós, que

trabalhamos com dependentes químicos e damos suporte aos seus familiares, temos

uma grande  dificuldade  de  financiamento  no  que  se  refere  à  prevenção  do  uso

indevido e abuso de álcool e outras drogas, e também ao tratamento de dependência

química. Não temos condições financeiras para cumprir a nossa missão. No fórum

técnico, apresentamos algumas propostas, entre elas a criação de uma Secretaria de

Políticas Antidrogas para substituir a Subsecretaria. Isso não aconteceu, e migramos

para a Secretaria de Defesa Social, que é uma grande Secretaria, bem-estruturada e

que  nos  poderá  ajudar  muito.  Porém,  o  sonho de termos  a  nossa  autonomia  foi

adiado. Precisamos investir em uma forma de conseguir essa autonomia. Então, peço

um olhar muito especial desta Casa para a criação de um projeto estruturador, no

qual  estamos  depositando  todas  as  nossas  fichas.  Ele  poderá  garantir  o

financiamento de ações sistemáticas e continuadas de prevenção do uso indevido ou

abuso  de  álcool  e  outras  drogas,  principalmente  em  escolas  e  comunidades;  o

tratamento e a reinserção social do dependente químico; o apoio aos familiares; e o

apoio  às  pesquisas  desenvolvidas  por  iniciativas  governamentais  e  não

governamentais, principalmente do terceiro setor, alinhados com a Subsecretaria, que

gostaríamos  que  fosse  uma  Secretaria  de  Estado  de  Políticas  Antidrogas.

Gostaríamos  de  merecer  esse  olhar  muito  especial  desta  Casa  para  nos  dar  a

garantia de desenvolver a nossa missão com tranquilidade. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Zilton,  pela  participação.  Passo  a  palavra  ao  Sr.

Josadac Marques, do projeto Mãos e Vozes.

O Sr. Josadac Marques - Boa tarde. Já me pronunciei em outros momentos, mas há

rotatividade  de  participantes.  Estou  retornando  a  Minas  depois  de  permanecer

aproximadamente 25 anos ausente de Belo Horizonte. Fiz planos para acompanhar

todo o fórum, Deputado, mas inconscientemente estamos diante de três situações

mentais, às vezes, ações de caridade, questões de cunho e iniciativas voluntárias,

ONGS,  cujas  Presidências  não  podem  ser  assalariadas  e,  quando  precisam  se
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ausentar, não há recursos. A maioria das instituições do terceiro setor tiveram início

em um dos ciclos de compaixão, indignação e, hoje, cooperação. O colega disse há

pouco, mas eu já ia pontuar essa questão. Hoje, em Belo Horizonte, há inúmeros

problemas  relacionados  à  repressão,  a  drogas,  mas  não  há  um  catálago  das

instituições, nas quais podemos buscar socorro. O ano passado precisei me dirigir ao

SOS Drogas,  da Secretaria Antidrogas, em busca do endereço de uma instituição

para um rapaz que estava ajudando. A Secretaria disse que não poderia fornecer o

endereço das comunidades terapêuticas, pois estava em processo eleitoral e que se

fosse entregar a relação das instituições estaria correndo risco de autuação. Hoje as

instituições do terceiro setor,  as ONGs, precisam - deixo essa sugestão para este

fórum  -  de  um  catálago,  um  perfil,  das  instituições  não  governamentais.

Recentemente o Congresso determinou que o antigo certificado de assistência social,

que era uma atribuição apenas da Secretaria de Assistência Social,  agora seja de

competência  de  cada conselho pertinente.  Isso  vai  dificultar,  pois,  às  vezes,  uma

única instituição faz projetos em várias áreas. Gostaria de mencionar que de hoje a

60 dias estarão acontecendo no mundo as celebrações do Dia Global de Serviço da

Juventude. Tive o privilégio de nos últimos três anos ser o coordenador do Comitê

Internacional  do  Dia  de  Serviço  da  Juventude  no  Brasil.  Nos  últimos  dois  anos,

coordenei  o  comitê  de  Minas  para  o  Brasil,  mas  há  dificuldades  locais.  Temos

dificuldade  de  ter  acesso  a  endereços  das  instituições  até  mesmo para  mandar

correspondência. Por isso, deixo a sugestão para a agenda colocar o catálago, um

perfil dessas instituições para termos acesso aos seus endereços. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra  a  Sra.  Terezinha  Rocha,  do  Movimento  das

Pessoas com Deficiência.

A Sra.  Terezinha  Rocha  -  Muito  obrigada.  Parabéns  pelo  Fórum.  A cada  dia

tentamos aprender mais. Parece que tivemos agora uma lição. Fico até engasgada

quando  digo  que  sou  representante  do  Movimento  de  Pessoas  com  Deficiência.

Apesar da idade, sinto-me como jovem. Ainda não aprendi tudo na faculdade. Estou

preocupada,  pois vimos agora o exemplo de uma amiga, uma cidadã, que tentou

expor para nós o que estava sentindo. Deduzo que a maioria das pessoas tiveram

dificuldade de entender a linguagem dela. Parabéns a nossa equipe de suporte, que
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também  teve  dificuldade  para  entendê-la.  Estamos  aqui  tentando  entender  a

mensagem dela. 

Pelo que entendemos, ela queria denunciar que ela foi agredida no posto de saúde.

Vocês  me  perdoem  se  não  foi  bem  isso;  ela  está  mostrando  para  nós  ali  um

papelzinho do medicamento  dela.  Quero deixar  bem claro que não sei  se é isso

mesmo o que ela tentou dizer, mas o que a equipe está entendendo é que ela foi

agredida no posto de saúde e que eles tentaram prendê-la como louca. Precisamos

de reformas não só na política, na polícia e na saúde, mas de reformas com todos os

profissionais.  Já aconteceu isso  com pessoas  que  levei  ao  posto  de  saúde:  elas

chegam lá, passam mal, e eles não entendem. Quando vou com alguém fazer uma

perícia, o médico vê a pessoa que tem problema de nervo desmaiar, põe a mão na

cintura e diz para ela não fazer teatro, que ela será atendida como todo o mundo. São

denúncias e denúncias, Deputado João Leite,  que, se ficarmos um mês aqui,  não

conseguiremos colocar no papel.

Precisamos fazer uma reforma no geral. Já fizemos essa discussão no fórum há

mais tempo. Não me lembro quem levou essa denúncia, mas várias pessoas aqui

estavam conosco e ouviram as reclamações de que a polícia estava com dificuldade

de entender pessoas com transtorno mental.

Estamos sentindo falta da saúde, os representantes da saúde estão deixando muito

a desejar, em todos os sentidos. Vamos cobrar do governo do Estado, vamos cobrar

mais trabalho, mais transparência. A equipe de trabalho da saúde precisa ser bem

remunerada, bem estruturada fisicamente para, quando receber uma pessoa desse

tipo, saber lidar com a situação. Eu e a Liliane reclamamos do acesso físico, mas nós,

graças a Deus, falamos e ouvimos muito bem. Estamos com dificuldade de acesso a

escolas,  a  postos  de  saúde,  a  igrejas,  mas estamos  conseguindo falar  e  pensar,

conseguimos trazer para vocês os problemas. Imaginem uma criatura dessas, que

não está conseguindo dizer para nós qual é o seu sentimento. Ela não está falando

mal da polícia e da política, mas da estrutura com que nosso país nos recebe. Sinto

muito  ter  de  falar  que somos  representantes  de  um  movimento  de  pessoas  com

deficiência  e ainda termos essa grande deficiência.  Volto a dizer,  há  profissionais

formados em faculdades com dificuldade de entender nossa linguagem.
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Faço aqui nosso apelo, em nome de todas as deficiências, porque percebemos que

as polícias têm dificuldade em nos receber. Quando vamos fazer ocorrência, não há

tinta - já dissemos isso no fórum passado -, não temos acesso ao banheiro. Isso é

grave,  a  área  pública  precisa  de  banheiro,  banheiro  é  necessário  para  todos,

principalmente  para  nós,  que  temos  dificuldade  de  locomoção.  Vocês  andam,

compram um sapato na hora que querem. Entretanto, nós, que dependemos de um

sapato na órtese e prótese, esperamos três, quatro meses. Dependendo da história,

se é uma perna mecânica, demora até três, quatro anos. Estou na fila esperando há

um ano e meio.

Quando falamos,  tomamos o tempo e o Plenário acaba ficando vazio.  Ninguém

quer mais ouvir, porque falamos da mesma novela de sempre. Volto a dizer: dei os

parabéns ontem para a turma que tomou posse neste ano. Que se façam valer de

verdade nossos direitos no Estado, no Brasil e no Município. Ficamos tristes em ver

uma pessoa aqui  dizer  que foi agredida por  não saber  explicar;  acharam que ela

estava doida.  Fiz uma denúncia dois  anos atrás,  ao Deputado Durval  Ângelo,  de

maus-tratos da perícia. Esta Assembleia, se não me engano, dois anos atrás, fez uma

audiência pública com os peritos do Brasil - acho que o Deputado João Leite estava

presente,  assim  como o  Deputado  Durval  Ângelo.  Não  podemos  jogar  pedra  no

profissional, mas ele precisa aprender a nos receber.

Dou os parabéns para a Mesa, na pessoa do Deputado João Leite, que tem essa

capacidade de nos ouvir. Queremos melhora, porque pagamos para receber de volta;

queremos estrutura para a nossa polícia, que está aí para nos atender; queremos que

ela tenha condições de nos atender, em todos os sentidos. 

Gente, muito obrigada, porque é difícil falar quando chega tanta coisa em nossa

cabeça. São mil coisas. Tenho um primo em Ipatinga que foi esfaqueado. A Polícia

passou, para lá e para cá perto dele, e não o atendeu, porque ele mexe diretamente

com drogas. A sociedade, que está cansada de ver certas coisas, acha preferível

atender uma pessoa mais à frente que alguém que tem sido preso há cerca de 20

anos. Tem-se batido na mesma tecla, sem conseguir  o controle. Os pais pagaram

clínica particular, mas ele não conseguiu ser curado. Os governos têm de investir em

saúde e em tratamento. 
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Outra coisa, sobre a qual eu falava com o Carlos, é preciso parar de nos proibir de

trabalhar. Quando estamos trabalhando, não temos tempo de inventar moda. A lei tem

de  voltar,  como  no  meu  tempo,  em  que  trabalhávamos,  fazíamos  testes  e

passávamos.  Quando  não  passávamos,  batiam  o  carimbo  em  nossa  carteira,  ao

devolvê-la. Devem deixar que trabalhemos. A maioria da violência e da bandidagem

que vem acontecendo é por falta de trabalho, falta de ocupação de todos, dos jovens,

de todo o mundo. Os idosos também precisam voltar para o trabalho. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Terezinha. Agradeço também à Aparecida e à Kátia,

que ali estão dando-nos atenção. Obrigado pela atenção. Estão anotando tudo para

os encaminhamentos. Com a palavra, nosso último inscrito, Leonardo Alves Batista,

do grupo de Consciência Existencial e Coletiva.

O Sr.  Leonardo Alves Batista - Boa tarde a todos e a todas. Nossa bandeira de

Minas,  que  esta  Casa  deveria  representar,  tem  uma palavra  chamada  liberdade.

Minas,  infelizmente,  é  um  dos  Estados  que,  em  seus  espaços  de  poder  mais

importantes,  não  efetiva  um  dos  princípios  basilares,  que  é  o  controle  social,

conforme determina nossa Constituição, com um conselho de comunicação social, o

qual  foi  votado  aqui,  por  esta  Assembleia,  na  conferência.  Ouvimos  hoje  um

especialista, um ex-Capitão do Bope que estudou sociologia. Ele falou que onde há

cultura, onde há um outro referencial de mundo, a questão da criminalidade é tratada

de forma diferente. 

Não há espaços, e o que nossa mídia faz hoje? Criminaliza a pobreza, vende uma

lógica  de  mundo,  onde  parece  que  estamos  em  constante  guerra.  Trata-se  da

reprodução contínua do massacre  que acontece com nossa juventude.  No Brasil,

existe uma hipocrisia com relação às drogas, o que ficou muito claro na fala dele. É

uma pena que ele não esteja aqui para contribuir conosco em suas considerações

finais. Não estamos discutindo quem compra drogas, mas quem as vende. Queria

que ele perguntasse ao Plenário,  cheio como estava,  quem já havia  feito  uso de

algum tipo de droga,  lícita  ou ilícita,  conforme fez dos CDs. Fiquei impressionado

como dentre nós,  que aqui  estamos,  pouquíssimos tiveram coragem de falar  que

compraram CD pirata do Tropa de Elite 1, como a maioria dos brasileiros fizeram. 

A  questão  das  drogas  precisa  ser  pautada.  Tem  de  haver  controle  social,
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relativamente à comunicação e à mídia. Precisamos que as verdades sejam postas e

que  os  problemas  reais  sejam  discutidos.  Este  Fórum  Democrático  para  o

Desenvolvimento de Minas Gerais deveria pautar essa tentativa, mesmo sabendo que

não está no seu âmbito resolver o problema. Deveria trazer para a arena pública o

debate  porque  é  válida  qualquer  tentativa  de  fazer  a  discussão  da  legalização.

Entendo por legalização a colocação dentro da lei. Temos um código penal de não sei

quando. Até pouco tempo, havia uma lei sobre a proibição de se colocar carruagem

aqui. O tema não está em debate, mas V. Exas. têm o poder, por meio das câmeras

de filmagem, de levar à sociedade essas discussões. Este espaço deve ser utilizado

para pautar esse tipo de discussão. Não existe uma sociedade violenta, se não se

constrói essa sociedade a partir da mídia, da escola ou da superestrutura. 

A  Defensora  falou  muito  bem  que  o  pessoal  de  Neves  fica  reclamando  da

criminalização que a cidade sofre, que os moradores sentem por mandarem mais um

presídio para lá, que é preciso relativizar as coisas. A senhora está certa, é preciso

relativizar,  mas vamos relativizar a discussão do modelo que será levado para lá.

Privatizar a tentativa de ressocialização, como a proposta do governo do Estado, é

um absurdo, uma afronta a todos os direitos humanos. Penso que todas as pessoas

que  acreditam  na  construção  de  uma  sociedade  baseada  nos  direitos  humanos

deveriam ir contra isso, porque se trata de um mercado. Sou um capitalista, dono de

uma empresa, estou colocando a vida das pessoas em minhas mãos, e eu, dono de

um presídio de PPP, quanto mais pessoas tiver nas mãos, mais dinheiro ganharei.

Por que vou ressocializá-las? Sabendo que o nosso modelo já é falho, está na hora

de repensarmos muita coisa, e este fórum começou com o pé direito. Vamos de Apac.

Muito obrigado.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Deputado João Leite, se me permite, darei uma

pequena sugestão, farei uma análise do nosso Código Penal. Se os nossos jovens de

hoje, aos 16 anos, podem optar pelos seus representantes nesta Casa, por que, aos

16 anos,  não podem responder  pelos  seus atos? Isso é muito  importante.  Se os

jovens  que  têm  16  anos  hoje  chegarem  aos  30  anos  de  idade,  eles  serão

sobreviventes,  porque,  no  mundo  ocidental,  estamos  vivendo  num  mundo  -

desculpem-me a palavra - “capetalista”. Muito obrigada.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Joaquim, para suas considerações finais.

O Sr. Joaquim José Miranda Júnior - Exmo. Sr. Deputado, a minha consideração

final é de agradecimento. Ouvi atentamente os debates nesta Casa e, no tocante ao

que nos compete como instituição do Ministério Público, V.  Exa. pode contar com

nossa  boa  vontade,  disposição  e  ânimo  para  estar  sempre  colaborando  e

participando. Muito obrigado e parabéns.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, a Sra. Geórgia

Ribeiro Rocha.

A Sra. Geórgia Ribeiro Rocha - Parte da Secretaria de Defesa Social tem a certeza

de que todas as considerações, sugestões e críticas feitas aqui serão incorporadas e

consideradas do ponto de vista da Secretaria e das suas ações, porque é assim que

acreditamos  que  se  faz  uma  política  pública  consistente  a  partir  deste  debate.

Obviamente  nós,  que  nos  colocamos  aqui  como poder  público  e  gestor  de  uma

política pública, temos sempre um papel difícil de, ao mesmo tempo, reconhecer os

avanços obtidos e ter a capacidade da crítica para que possamos avançar mais. Digo

sempre que, como tudo na vida, precisamos encontrar um meio-termo e adotar  o

bom-senso de olharmos para a frente, para o quanto ainda temos que avançar - e

este  evento é uma prova disso.  Temos muito a melhorar,  mas é preciso também

olharmos para trás e verificarmos o quanto já caminhamos. Aqueles que lidam com o

conhecimento da realidade da segurança pública, do sistema prisional, do sistema

socioeducativo mineiro sabem o quanto efetivamente avançamos. Mas isso não pode

nos levar à acomodação. Temos sempre que pensar em melhorias. Este é o desafio:

contemplar todas as demandas sociais, que são inúmeras, e lidar com a valorização

dos nossos profissionais e com a ampliação do efetivo em meio a uma realidade de

restrição orçamentária - e tantas áreas necessitam de investimento. 

Então, é preciso esse equilíbrio. Fazer mais com menos, fazer melhor, inovar em

técnicas.  É  isso  que  vimos  buscando,  e,  certamente,  os  senhores  podem  ter  o

compromisso do Governador Anastasia e do Secretário Lafayette de Andrada de que

adotaremos essa lógica.

Quero responder  aqui  a uma questão,  aceitando o puxão de orelha do Rodrigo

Pimentel. Temos o dever de manter sempre esse número em mente, na memória,
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porque,  de fato,  não o tínhamos. O nosso Secretário Maurício tem uma memória

impressionante.  Mesmo já  estando há um ano afastado da Secretaria  de  Defesa

Social, foi muito preciso. Em 2009, tivemos, em Minas Gerais, 17,4 homicídios por

100 mil  habitantes,  o  que perfaz um número  aproximado de 3.400.  Já  em  2010,

fechamos o ano com 15,9 por  100 mil  habitantes. Isso significa praticamente 300

casos de homicídio a menos no Estado. Em Belo Horizonte, essa redução tem sido

muito mais significativa. 

Ao longo dos anos, temos observado isso numericamente. Podemos entender por

que há essa sensação. Quando dizemos que o número diminuiu, alguém na plateia

diz que aumentou. Sempre lidamos com esse fato, pois a sensação da população é

sempre  a  de  que  essa  criminalidade  violenta  está  aumentando.  Lidamos  com  o

acompanhamento  sistemático  desses  números  e  podemos  afirmar  que,

quantitativamente,  esses  números  estão  diminuindo.  Falo  isso  tomando  por

parâmetro  o  homicídio.  Como  o  Rodrigo  disse,  é  o  tipo  de  crime  em  que  a

subnotificação é muito baixa, é praticamente nula, porque há um corpo ali e não há

como fugirmos dessa realidade. É um número, de fato, que retrata algo que está

acontecendo,  mas  ainda  temos  a  sensação  de  que  está  aumentando.  Talvez

pudéssemos explicar e nos perguntamos isto hoje: como trabalhar com a sensação

de segurança da população? Primeiramente, por que ainda há esse sentimento de

que está aumentando? É porque os números ainda são altos. O Rodrigo Pimentel

disse aqui qual é o número considerado o limite máximo em termos internacionais.

São  10  casos  por  100  mil  habitantes.  Temos  no  Estado  16  casos  por  100  mil

habitantes. Temos em Belo Horizonte 25 por 100 mil habitantes. Ainda é mais do que

o dobro de um parâmetro aceitável. Então, ainda estamos com uma ocorrência de

casos elevada, mas, quando comparamos esses dados à nossa realidade em 2003,

percebemos  que  reduzimos  drasticamente;  no  entanto,  ainda  estamos  em  níveis

elevados. 

Precisamos continuar investindo nas nossas estratégias. Cito aqui o Fica Vivo, que

é  um  programa  de  prevenção  e  controle  de  homicídios  extremamente  exitoso,

reconhecido internacionalmente,  com apoio do Gepar  da Polícia Militar,  que é um

grupamento  especializado  para  tratar  disso,  havendo  a  necessidade  de  que  a
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Delegacia  Especializada  de  Homicídios  também  atue  nisso.  Ela  tem  recebido

investimentos. Digo isso não no sentido de excluir os investimentos nas outras áreas.

Como estou falando sob a lógica do enfrentamento de homicídios, é óbvio que isso

precisa ser estruturado. Então, há muito a ser feito. Temos ainda muito trabalho pela

frente.  Sem  contar  que,  quando  falamos  em  sensação  de  segurança,  estamos

dizendo que somos, a todo momento, nas nossas casas, nas nossas vidas, invadidos

por imagens e acontecimentos que ocorrem do outro lado do mundo ou do País e que

nos afetam. Hoje a comunicação não tem fronteiras. Então, temos de trabalhar com a

sensação de segurança, sim, com o controle real desses crimes. É preciso reduzir

mais, melhorar a nossa capacidade de enfrentamento com uma visão de futuro, mas

é preciso olharmos para trás e pensarmos o quanto Minas Gerais já avançou.

Vamos, então, continuar nesse ímpeto da crítica construtiva, com propriedade, com

consistência. Vamos nos inteirar do que é a realidade da segurança pública, para que

possamos  qualificar  o  nosso  debate  aqui  nesta  Casa  e  em  todo  o  ambiente  de

segurança pública. Mais uma vez, agradeço à Assembleia Legislativa por promover

isso. É assim que formaremos a tal massa crítica, para que consigamos sair deste

patamar e alcançar um ainda melhor na segurança do nosso Estado. Muito obrigada

a todos.

O Sr. Presidente - Temos agora a tradução, com a ajuda da Kátia, da Terezinha, da

Aparecida e também da nossa equipe de apoio do fórum. Temos agora a participação

da Sra. Helenita do Patrocínio dos Santos, que tem 72 anos e encaminha solicitação

neste fórum, pois estava tentando expor sua indignação pelo atendimento obtido no

Centro  de  Saúde  Marco  Antônio  de  Menezes,  na  Sagrada  Família.  Ela  foi

discriminada,  disse  que  não  é  louca,  apenas  tem  dificuldade  de  se  comunicar.

Contou-nos que o posto não fornece os medicamentos de que precisa, pois acham

que não tem condições de tomá-los sozinha. Ela mora na Sagrada Família e precisa

de alguém para ajudá-la no seu dia a dia. A Defensora Pública Dra. Andréa está aqui

e já solicitou seu endereço para orientá-la. Passaremos para ela todos os dados.

Com a palavra, a Sra. Andréa para suas considerações finais.

A Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet  -  Antes  de  fazer  as  considerações  finais,

gostaria de dar retorno especificamente para a Sra. Liliane, pois teceu uma crítica
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acerca da estrutura física da Defensoria Pública e pediu que eu lançasse um olhar

mais humano para a questão. 

Aí aparecem as limitações: estou no cargo de Defensora-Geral há seis meses, e o

prédio  é  alugado.  Assim  que  cheguei,  pedi  que  providenciassem  uma  rampa  de

acesso de madeira, pois não existe acordo com o locador para a realização da obra.

Então,  estamos  providenciando  uma  rampa  de  madeira.  No  que  se  refere  ao

banheiro, é a mesma coisa, ou seja, o prédio não é nosso. Agora, se tudo correr

normalmente - e esperamos que corra -, ainda no primeiro semestre receberemos

uma sede própria, onde essas providências foram demandadas junto à arquiteta: o

banheiro e a rampa de entrada do prédio com acessibilidade para deficientes. 

Com relação à falta de tradutores, isso ocorre, pois os cargos correspondentes são

criados dentro do Estado. A Defensoria Pública tem um corpo de cargos que não

prevê esse tipo de profissional. Essa é a estrutura que o Estado nos dá. Ainda que o

Defensor-Geral quisesse contratar, não temos a previsão de contratação de médicos,

de engenheiros ou de vários profissionais de suporte ou assistência, pois não são

previstos na nossa estrutura - razão pela qual não se faz. Não é uma questão de

vontade de fazer,  de querer fazer:  existem limitações que a própria administração

pública impõe ao órgão público. 

Com relação à Sra. Helenita, repito que a sua questão principal é o fornecimento de

remédios. Irei encaminhar o seu caso para a área de saúde da Defensoria.

Gostaria de agradecer a oportunidade e, mais uma vez, elogiar a Assembleia pela

iniciativa.  A Deputada Maria Tereza Lara mencionou que a  Defensoria Pública de

Betim  tem  apenas  quatro  Defensores.  Essa  questão  de  manter  Defensores  nas

comarcas não é um problema que se resolva apenas querendo resolvê-lo e dizendo:

“Mandarei Defensores para Betim”. Por que não mandarei amanhã Defensores para

Betim? Porque não tenho Defensores para mandar para Betim nem para Contagem,

Neves,  Teófilo  Otôni  ou  Ipatinga.  Por  quê?  Porque  hoje  somos  450  Defensores

Públicos em todo o Estado, com previsão para 1.200 cargos. Então, aproveitando a

oportunidade,  homologamos  ontem  um  concurso  para  150  vagas.  Aliás,  são  210

aprovados. Precisamos do apoio da comunidade e da Assembleia para nomearmos

esses Defensores e fazermos os nossos concursos, a fim de atendermos, de maneira
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digna e eficaz,  a sociedade. Como disse o colega, sem material  humano,  não há

como prestar serviço de excelência, ou seja, bons serviços. Portanto, fica aí o nosso

apelo por esse apoio de que a Defensoria Pública precisa. Muito obrigada.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Dra. Andrea, agradeço-lhe a resposta, assim como

ao Deputado João Leite, pois, desde a terça-feira, este é o primeiro momento em que

vejo neste fórum realmente um debate. A formulação desse pedido da Defensoria já

fiz em 2008. Por não saber que o prédio é alugado, pela placa que está na recepção

da  Defensoria,  concluí,  pelo  que  li,  que  aquele  prédio,  com  livro  de  presença

assinado,  na  inauguração,  por  nosso  querido  Aécio  Neves,  fosse  do  governo  do

Estado. Acredito que estou no local certo, ou seja, no Parlamento, para pedir uma

providência. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Sra. Liliane. Com a palavra, o Sr. Maurício Campos

Júnior, para as suas considerações finais.

O Sr. Maurício Campos Júnior - Deputado João Leite, agradeço-lhe a oportunidade.

Vim aqui com muita satisfação para rever, depois de um ano, alguns amigos que fiz

quando era Secretário de Defesa Social, de 2007 a 2009. De fato, foi uma grande

oportunidade  ver  esta  Casa  funcionando.  É  óbvio  que,  cada  vez  mais,  ela  está

transparente e sendo exposta pela TV e por outros meios de publicidade do trabalho

legislativo. É um prazer assistir aqui aos debates, às manifestações e às mais simples

oportunidades que a democracia oferece. Esta Casa é uma Casa verdadeiramente

democrática,  onde as  pessoas  têm efetivamente  voz.  Isso  é  a  maior  e  a  melhor

contribuição da Assembleia, dando e fazendo voz a essa comunidade.

Relativamente à Defesa Social, o debate foi também bastante rico. É óbvio que há

pontos que são sempre detalhes de problemas peculiares ou particulares daqueles

que aqui se fizeram representar. Em geral, por meio dos pequenos ou dos detalhados

problemas ou por diretrizes gerais, certamente este debate aqui travado constituirá

um grande subsídio para o trabalho legislativo desta Casa nos próximos anos.

A Dra. Geórgia chamava a atenção para o desafio da Defesa Social. Acredito que

ela  invocou  uma  reflexão  de  quem  aqui  está  ou  esteve  ao  longo  do  dia.  É

relativamente  simples  criticar  ou  atirar  pedras  num  telhado e  é  muito  mais  difícil

reconhecer eventualmente o avanço de uma determinada área, de uma pessoa, de
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um esforço ou, de fato, uma melhoria. Eventualmente, o mais simples é o discurso

pelo caminho mais curto e, muitas vezes, o de alardear os defeitos e destacar as

exceções. 

Isso é útil, óbvio que é útil, mas às vezes é injusto. Por outro lado, muitas vezes nos

apegamos ao discurso politicamente  correto ou à insistência nos chavões. A Dra.

Geórgia chamou a atenção para um fato: Minas Gerais, ao longo dos últimos anos,

tem apresentado indicadores que constituem uma redução de criminalidade violenta

impressionante. Alardeia São Paulo tudo que tem feito de muito bom; alardeia o Rio

de Janeiro tudo que tem feito de muito bom. E é interessante como, nesses próprios

Estados,  muitas  vezes todos reconhecem tal  avanço.  Minas Gerais  tem feito  isso

silenciosamente, silenciosamente. E às vezes não por culpa de quem não reconhece

o avanço, mas talvez porque não se dê conta do avanço. 

Nós,  no  tempo  em  que  estive  na  Secretaria,  mantínhamos  indicadores  de

homicídio, por exemplo, na página da Secretaria. Em relação a Belo Horizonte, nos

inteirávamos dos números, mês a mês, de homicídios de mulheres e de homens e da

idade dessas pessoas, e o lugar onde a pessoa morreu era referenciado na tela do

computador,  com  o  nome  da  rua  de  Belo  Horizonte  onde  a  morte  aconteceu.

Transparência maior que essa não há em nenhum lugar do Brasil; estou para dizer

que, na América Latina, não há essa transparência.

E mais. Lembro-me de que a Secretaria monitorava - tenho certeza de que ainda o

faz - mais do que indicadores objetivos de criminalidade, porque monitorava a rotina

das pessoas. Isso porque as pessoas não se dão conta, mas, ao longo dos últimos

anos, elas têm mudado um pouco a sua rotina. Eu costumava dizer que indicador

objetivo de criminalidade você consegue reduzir com uma ação efetiva até em curto

tempo;  homicídio  num  ano  é  “x”;  no  outro,  é  menos  “x”.  Mas  a  sensação  de

segurança, não se consegue fazer com que seja percebida na mesma velocidade.

Por isso as pessoas,  embora os  indicadores sejam reduzidos,  não reconhecem o

avanço que aconteceu, o que é normal. Assim passamos a monitorar a situação em

2002,  quando  as  pessoas  estacionavam  carros  em  “shoppings”,  punham  cercas

elétricas nas casas, frequentavam esteiras das academias e fiscalizavam a chegada

do filho no portão da garagem, do prédio ou da casa. Em 2007-2008-2009, passamos
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a perceber que as pessoas não andavam mais em esteiras nas academias, mas em

praças  públicas,  em  ruas  de  bairros;  que  as  pessoas  não  frequentavam  apenas

“shoppings”,  mas já  começavam a frequentar  áreas centrais  revitalizadas;  que as

pessoas frequentavam calçadas em cafés ou bares, ao contrário do tempo em que

esses  estabelecimentos  fechavam.  Essa  mudança  de  rotina  levava  a  outras

observações. Por exemplo, sem que as pessoas percebam, no dia de hoje, com toda

a violência ainda presente, elas simplesmente se esquecem de verificar a hora em

que o filho chegou em casa. Se antes ficavam acordadas até escutar o barulho do

portão  se  fechar,  vigiando da janela,  atualmente  vão saber  no  dia  seguinte,  pela

manhã, ao tomar o café, a que horas o filho realmente chegou. Isso é uma mudança

de  rotina,  que  se  vai  percebendo  numa  velocidade  diferente  dos  indicadores

objetivos.

E isso serve para quê? Que venha a crítica, e aqui é o melhor lugar para a crítica,

que o processo seja o democrático, que os gestores públicos estejam dispostos a

ouvir. Lembro-me de que já vim a esta Casa em outras oportunidades e alguém disse:

“Puxa, por que o Secretário está aí para ouvir tão frontalmente uma crítica?” Porque

simplesmente isso é democracia e é dever do gestor público. 

E posso dizer isso muito a cavaleiro. Creio que, depois de três anos na Secretaria,

se alguém acreditava que eu tinha algum interesse pessoal, agora ficou muito claro

que não, em hora nenhuma. O meu interesse era colaborar, contribuir, oferecer um

pouco;  errando muito,  acertando um pouco,  e sempre  tentando,  sempre,  sempre,

sempre, acertar. Então creio que esse esforço que foi meu, junto ao grupo que ainda

hoje vejo presente, é o que levo de bom para minha própria experiência biográfica, ou

seja: revê-los é sempre uma oportunidade. 

Eu  agora,  na  tranquilidade  do  meu  trabalho  e  da  minha  casa,  espero  que  os

senhores façam mais por mim. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Quero  agradecer  a  todos,  especialmente  àqueles  que  me

apoiaram, aos Consultores da Assembleia Legislativa - Dr. Lincoln, Dr. Gustavo e Dra.

Elizabeth.  Agradeço também ao Dalton,  que facilitou  o  meu trabalho,  e  a  toda  a

equipe de apoio.
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/2/2011

Presidência do Deputado Almir Paraca

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa -  Palavras do Sr.  Presidente -  Exibição de vídeo -  Esclarecimentos sobre a

dinâmica dos trabalhos -  Palavras do Sr.  Sandro Veríssimo Oliveira de Miranda -

Palavras do Sr. Clélio Campolina Diniz - Apresentação de sugestões - Palavras do Sr.

João  Luiz  da  Silva  Dias  -  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  da  Sra.  Jupira

Gomes de Mendonça - Apresentação de sugestões - Palavras da Sra. Rita Velloso -

Apresentação de sugestões. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com o objetivo de receber sugestões de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos. 

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar  assento à Mesa o Exmo. Sr.  Clélio  Campolina

Diniz, Reitor da UFMG e Professor da Faculdade de Ciências Econômicas; as Exmas.

Sras. Jupira Gomes de Mendonça, Professora Adjunta da Faculdade de Arquitetura

da UFMG; e Rita Velloso,  Coordenadora do Observatório de Políticas Urbanas da

PUC Minas; e os Exmos. Srs. João Luiz da Silva Dias, Presidente do Instituto de

Mobilidade Sustentável - Rua Viva; e Sandro Veríssimo Oliveira de Miranda, assessor

da  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana,  representando  o  Secretário

Alexandre Silveira.

Palavras do Sr. Presidente

O tema do encontro de hoje nos remete a uma persistente realidade em nosso

Estado:  a  da  disparidade  de  desenvolvimento  entre  suas  regiões.  Algumas  são

industrializadas, dinâmicas, competitivas, com elevada participação no PIB estadual,

oferecem variado leque de oportunidades,  com reflexos positivos  na qualidade de

vida dos cidadãos. Outras revelam traços persistentes de estagnação, carecem de

infraestrutura,  para  dar  suporte  às  atividades  econômicas,  e  de  recursos,  para
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implementar serviços públicos básicos, como os de saúde, educação e saneamento.

Apresentam  poucas  alternativas  de  emprego  e  renda  e  baixos  Índices  de

Desenvolvimento Humano - IDH. Quando falamos de tais desigualdades, lembramo-

nos logo das regiões mais prósperas, como a Central, Sul e Triângulo, em contraste

com as do Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Mucuri,  historicamente mais pobres e

sem projetos concretos para mudar seu perfil socioeconômico. Mas há também em

nosso Estado consideráveis diferenças intrarregionais, como a que ocorre na região

Central. A microrregião de Belo Horizonte concentra mais de 75% do PIB regional,

ficando as demais 12 microrregiões, juntas, com menos de 25%.

Há  ainda  entre  as  abordagens  deste  encontro  a  questão  das  regiões

metropolitanas, como as de Belo Horizonte e do Vale do Aço, nas quais a proximidade

e o intenso intercâmbio entre os Municípios geram problemas comuns, como os de

transporte, saúde, moradia, preservação ambiental, uso e ocupação do solo. Estamos

diante de situações que exigem diálogo permanente entre as instâncias estadual e

municipal, ampla compreensão das realidades regionais e municipais e planejamento

consistente para a implantação de programas que induzam um desenvolvimento mais

equilibrado  em  Minas  Gerais.  Sabemos  dos  esforços  que  têm  sido  feitos  nesse

sentido  pelo governo estadual,  por  meio  de  Secretarias  e  órgãos  setoriais,  assim

como dos instrumentos de planejamento, a exemplo do PPAG e do PMDI, que visam,

respectivamente, à obtenção de resultados em médio e longo prazos. Nesta Casa, o

tema já foi  abordado diversas  vezes,  em ciclos  de  debates,  fóruns  e seminários.

Discutiram-se amplamente  nesses  eventos  questões  relacionadas  à  moradia,  aos

planos diretores, aos consórcios intermunicipais e à mobilidade urbana, aspecto que

demanda ações urgentes na Capital e seu entorno, diante da realização da Copa das

Confederações, em 2013, e da Copa do Mundo de Futebol, em 2014.

Com respeito às regiões metropolitanas, especificamente, a Assembleia Legislativa

já promoveu debates e conferências e aprovou leis que dispõem sobre a regulação e

a gestão das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, com vistas

a viabilizar seu crescimento de forma mais harmônica e sustentável.

Temos a  certeza  de que as iniciativas deste Parlamento e as  políticas  públicas

referentes à governança regional e urbana serão enriquecidas com as discussões e
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propostas apresentadas neste fórum democrático. Agradecemos às autoridades, aos

expositores,  aos  demais  participantes  e  a  todos  os  que  contribuíram  para  sua

realização. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O  Sr.  Presidente  -  Neste  momento,  exibiremos  um  vídeo  produzido  pela  TV

Assembleia sobre o tema “Governança regional e urbana.” 

- Procede-se à exibição do vídeo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  esclarece  que,  entre  um  expositor  e  outro,

abriremos espaço para a apresentação de algumas sugestões presenciais, por escrito

ou oralmente, e de outras enviadas via consulta pública, pelo formulário do “Participe

Agora” e pelo 0800. A partir  deste momento, os participantes poderão encaminhar

suas sugestões  por  escrito,  no  formulário  próprio que está sendo distribuído  pela

equipe  de  apoio.  Aqueles  que desejarem  fazer  sua intervenção oralmente devem

especificar isso no formulário. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia

também poderão participar. Basta acessar o “site” da Assembleia – www.almg.gov.br

–, abrir o “link” do Fórum Democrático e clicar em “Participe Agora” para enviar sua

contribuição, ou telefonar gratuitamente para o número 0800-709-25-64.

Palavras do Sr. Sandro Veríssimo Oliveira de Miranda

Boa tarde a todos. Cumprimento a Mesa e informo-lhes que o Secretário não pôde

comparecer a esta reunião em razão de um impedimento. Gostaria de tecer alguns

comentários sobre o Sistema de Gestão Metropolitana instituído em Minas Gerais.

Serei  bastante  breve.  Primeiramente  farei  um  rápido histórico  sobre  a  gestão  da

RMBH.  Desde  1988,  com  a  elevação  do  Município  a  ente  federado,  há  uma

desarticulação,  que durou  algumas  décadas,  das  políticas  municipais  no  território

metropolitano, que -  sabemos -  é uma cidade com várias Prefeituras. Vendo uma

mancha urbana da região, numa foto aérea, percebemos que os limites políticos e

administrativos dos Municípios não coincidem com a cidade real, ou seja, com o que

está  ocorrendo  nas  cidades  que integram essa  área conurbada metropolitana  da

região.  Buscando  a  literatura,  observamos  que  sempre  foi  uma  questão  de

desarticulação das políticas municipais bastante complicada de resolver, até porque o
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poder do Prefeito acaba naquela linha imaginária. Só que ela faz parte contínua de

uma outra cidade que começa ali, onde começa a gestão de uma outra Prefeitura,

que, às vezes, era oposição e tudo o mais. Então tínhamos esse sério problema. O

Sistema de Gestão Metropolitana era composto por um colegiado que continha um

voto  para  cada  Prefeito.  Havia  também  um  problema  nesse  modelo  de  gestão,

porque  juntavam  20  Prefeitos  que  se  encontravam  bem  distantes  da  Região

Metropolitana e que representavam uma população menor, mas teoricamente eles

teriam  um  poder  decisório  que  conseguiria  orientar  todas  as  ações  da  Região

Metropolitana.  Em  razão  desse  problema,  foi  instituído,  por  meio  de  emenda  à

Constituição, e depois por meio de leis complementares, um novo modelo de gestão

da região metropolitana.

Esses  são  alguns  dados  sobre  a  Região  Metropolitana:  composta  por  34

Municípios, com aproximadamente 5 milhões de habitantes; no colar metropolitano há

mais  14  Municípios,  com  aproximadamente  532  mil  habitantes.  A  Região

Metropolitana concentra cerca de 25% da população do Estado,  estando quase a

metade somente  em Belo  Horizonte.  Se se juntarem os seis  Municípios  maiores,

concentram-se  85%  da  Região  Metropolitana.  Esses  números  mostram  por  que

precisávamos de outro modelo de gestão para essa região; ela responde por 34% do

PIB, mais de um terço do PIB estadual, só na Região Metropolitana de Belo Horizonte

- RMBH -, e com os três maiores PIBs da região - Belo Horizonte, Contagem e Betim

- obtém-se quase 29%, 30% do PIB de todo o Estado, o que equivale a 83%, 84%

aproximadamente da RMBH. A taxa de desemprego atualmente é de 9,5%, uma das

menores das regiões metropolitanas de todo o Brasil.

Quanto à mudança, na Constituição do Estado, desse novo marco legal  para a

Região Metropolitana, essa figura mostra a evolução de como nós, no governo, vimos

tratando  a  gestão  metropolitana  no  Estado.  Ela  começou  em  2003,  com  uma

superintendência de assuntos metropolitanos, com a criação da Sedru, que antes era

Secretaria de Habitação; em 2007, de certa forma ela ganha mais centralidade no

governo, e cria-se a Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano; em 2009 já

havia  previsão  legal  da  Agência,  do  Fundo,  do  Conselho,  da  Assembleia,  que

compõem o Sistema de Gestão Metropolitano, mas só em 2009 é que, de fato, na



629
____________________________________________________________________________

prática,  consegue-se iniciar  os trabalhos da Agência  Metropolitana,  implementar  a

Assembleia Metropolitana e o Conselho. E agora, nessa nova gestão, foi  criada a

Secretaria Extraordinária para cuidar de tal questão, que responde tanto pela RMBH

quanto pela Região Metropolitana do Vale do Aço. Essa Secretaria já foi criada com o

intuito  de  também  implementar  o  arranjo  metropolitano,  o  sistema  de  gestão

metropolitano do Vale do Aço, ainda não implementado.

Essa é a estrutura atual proposta pela legislação, que já está funcionando em Belo

Horizonte, onde há a Assembleia Metropolitana, com todos os Prefeitos e Vereadores

da Região Metropolitana. Trata-se do órgão máximo, deliberativo, que estabelece as

macrodiretrizes do planejamento metropolitano. É também um órgão que pode vetar

ou revogar uma decisão do Conselho. Há uma instância mais enxuta, deliberativa,

que é o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana. Também há a Secretaria de

Gestão  Metropolitana  e  os  instrumentos:  o  Fundo  e  o  Plano  de  Diretor  de

Desenvolvimento  Integrado  -  PDDI.  Esses  são  instrumentos  constitucionais,

encontram-se nos arts. 42 e 50 da Constituição Estadual. A Agência Metropolitana de

Belo  Horizonte  é  a  executora  dessa  política,  que  é  formada  pela  Assembleia,

Secretaria  e  Conselho  Deliberativo.  A  lei  é  clara  quanto  às  conferências

metropolitanas, que vão consolidar quais as diretrizes para o planejamento da RMBH.

A ideia agora é implementar esse mesmo sistema no Vale do Aço.

Apresento  aí  uma  listagem  das  funções  públicas  de  interesse  comum,  que  se

encontram  na  legislação  reformulada  há  poucos  anos.  Para  terem  uma  ideia,  a

Constituição  da  República  de  1988  dispõe  que  os  Estados,  mediante  lei

complementar,  poderão criar  regiões  metropolitanas,  além de  outras  figuras,  para

integrar, organizar, planejar e executar as tais funções públicas de interesse comum.

Nitidamente,  a  Constituição  Federal  remete  aos  Estados  Federados  o  dever  de

instituírem critérios para se criarem regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões, além de definirem suas próprias constituições, leis e políticas, que são

as funções públicas de interesse comum. Na verdade, são questões de interesse que

estão acima do interesse local, portanto, constitucionalmente, não cabe ao Município,

isoladamente, conduzi-las. O que propomos e o que é estabelecido hoje no Estado é

uma gestão compartilhada dessas funções públicas de interesse comum, por meio do
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diálogo com os Municípios, com a sociedade e com todo o arcabouço de gestão -

Assembleia e colegiados. A legislação também determina as funções, os temas, para

promover uma gestão compartilhada.

A Assembleia Metropolitana, como já mencionei, abrange os 34 Prefeitos da Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  os  34  Presidentes  das  Câmaras  Municipais,  4

representantes do Executivo do Estado e 1 representante do Legislativo do Estado.

Cabe  à  Assembleia  Metropolitana  definir  as  macrodiretrizes  do  planejamento

metropolitano  e  referendar  ou  vetar  as  decisões  do  Conselho  Deliberativo  de

Desenvolvimento Metropolitano. O Conselho, por sua vez, é mais enxuto. É composto

por cinco representantes do Executivo, dois do Legislativo, e há uma distribuição do

número  de  assentos  dos  Municípios  que  levou  em  consideração  a  nossa

aprendizagem na RMBH nas últimas décadas, que foram de gestão desarticulada.

Cada diretório municipal agia de acordo com uma lógica individual, municipal. Essa

composição  do  Conselho  tenta  justamente  reverter  um  grande  problema:  os

Municípios  de  maior  população  estavam muito  mal  representados,  o  que acabou

esvaziando  esse  processo  de  gestão  compartilhada.  Houve  esse  problema  e

buscamos  solucioná-lo  com  a  composição  do  Conselho.  Além  disso,  há  dois

representantes da sociedade civil, que são eleitos na Conferência Metropolitana. Há

também um colegiado, que foi organizado pela sociedade civil  e é extraoficial.  Foi

criado  para  que,  quando  os  representantes  da  sociedade  forem  deliberar  no

Conselho, estejam alinhados com o que, de fato, já foi  debatido previamente pela

sociedade. Atribuições do Conselho: provocar a elaboração do PDDI; acompanhar a

elaboração desse Plano; e definir as diretrizes de planejamento. A Agência é o braço

executor da assembleia do Conselho, digamos assim. Ela foi criada em 2009 pela Lei

Complementar  nº  107.  A Agência  é  autárquica,  com  caráter  técnico  e  executivo.

Atualmente ela está vinculada à Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana.

Até  o  ano  passado,  ela  estava  vinculada  à  Sedru,  na  antiga  Subsecretaria  de

Desenvolvimento  Metropolitano.  A partir  deste  ano,  ela  passou  a  se  vincular  à

Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana. 

O Fundo Metropolitano também foi criado junto a esse arcabouço institucional. É

importante destacar que há uma previsão legal segundo a qual 50% dos recursos
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desse fundo serão aportados pelo Estado, enquanto os outros 50% serão aportados

pelos 34 Municípios. Aí há uma proporcionalidade, mas, dessa forma, há um rateio

entre os 34 Municípios para aportarem a outra parte dos recursos. Aqui se mostra um

histórico  dos recursos  movimentados pelo  Fundo.  Em 2009,  apenas  5 Municípios

contribuíam; em 2010, esse número subiu para 20; e este ano estamos trabalhando

para que 30 Municípios comecem a contribuir. 

O importante aqui é a cultura de se trabalhar a questão metropolitana de forma

supralocal, ou seja, em conjunto. Por mais que ainda não seja grande o aporte de

recursos  no  fundo,  precisamos  fortalecer  a  cultura  de  que  vamos  resolver  esse

problema com o Fundo Metropolitano, nos colegiados e nos espaços institucionais.

Precisamos  nos  apropriar  dessa  cultura,  para  que  possamos  avançar  de  fato  na

gestão compartilhada. Ou seja, temos de parar de pensar individualmente em alguns

problemas; precisamos dividir esses problemas e buscar soluções em conjunto.

Finalmente,  outro  instrumento  da  gestão  metropolitana  é  o  Plano  Diretor  de

Desenvolvimento  Integrado  -  PDDI  -,  com  contratação  deliberada  pelo  Conselho

Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano - CDDM. No ano passado, esse plano

fez contrato com a UFMG, especificamente com o Cedeplar,  que trabalhou com a

Sedru e outros atores. Atualmente, com novas Secretarias e novas pessoas entrando

no  governo,  esse  trabalho  está  sendo  estudado pelo  Executivo,  mas  já  temos  o

histórico do ano passado, ou seja, um caminho andado no sentido de se planejar a

região metropolitana. O que esperarmos com este instrumento, o PDDI? É importante

fortalecer a governança e a cidadania metropolitana - é aquela cultura de começar a

botar em prática essa gestão, que não é só do Município nem só do Estado, mas de

uma soma de seus esforços. Também esperamos ampliar o processo participativo, na

medida em que chamamos a sociedade para discutir as ações, não mais apenas o

modelo institucional. Além disso, integrar as políticas do Estado e do Município e, de

certa  foram,  tentar  articulá-las  com  o  governo  federal,  para  que  tenhamos  uma

cooperação efetiva entre os  entes. E,  ainda, a definição de propostas objetivas e

conjuntas para projetos que ataquem os gargalos da questão metropolitana. Essas

são  algumas  ideias  do  que  esperamos  haver  no  conteúdo  desse  Plano.

Naturalmente,  a Agência Metropolitana, que é o braço executor,  terá a missão de
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buscar implementá-lo. Por fim, alguns comentários sobre as principais competências

da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana: a promoção da elaboração

do PDDI e de estudos técnicos e diagnósticos. Como ela tem caráter executivo e

técnico,  cabe-lhe  também fiscalizar  as  políticas  que demandam poder  de  polícia.

Enfim, é um órgão ao mesmo tempo técnico e executivo. Era essa a mensagem que

gostaria  de  deixar:  houve  mudança  no  modelo  de  gestão  metropolitana,  e  aqui

trouxemos  um  breve  histórico  de  como vimos  discutindo  essa  gestão  em  Minas

Gerais, quais foram os problemas enfrentados e por que o modelo institucional foi

desenhado dessa forma - isso decorre de um histórico. Hoje, esse é o nosso modelo

de  gestão,  que  queria  apresentar  aqui.  Não  vou  mais  tomar  tempo  do  fórum.

Agradeço a atenção. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. Clélio Campolina Diniz

Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer à Assembleia Legislativa e

aos organizadores deste fórum o convite para participar deste debate. Cumprimento

os meus companheiros de Mesa, vários deles companheiros de trabalho de longa

data.  Serei  disciplinado  -  estou  olhando  o  relógio  -  gostaria  de  iniciar  a  minha

exposição pelo tema que chamei de “Desafios da gestão territorial e urbana”. Por que

introduzi a palavra “territorial”? Costumamos muito falar sobre a questão regional. No

fundo,  do  ponto  de  vista  conceitual,  estamos  tratando  do  território,  e  aqui,

inicialmente, farei uma reflexão teórica sobre o papel do território no desenvolvimento.

Temos de entender o território e as regiões não como um recorte do mapa. O território

contém população e história, possui identidade política e cultural e atributos, sendo

alguns naturais e outros  construídos. O território também produz base produtiva -

algumas mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas -  e atores e agentes.

Assim, se estamos falando em uma sociedade democrática, precisamos entender o

papel do território no desenvolvimento econômico e que ele não é só um recorte do

mapa,  mas  um  conjunto  de  elementos.  De  saída,  diria  que  a  cidade  é  parte  do

território. Então, talvez possa parecer um pedantismo de professor, mas é importante

conceituarmos o nosso objeto de análise: a dimensão territorial do desenvolvimento,

entendendo que o território contém esse conjunto de atributos, atores e agentes e
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que a cidade é parte do território, que chamamos de espaço construído. Então, esse

é o primeiro elemento.

O segundo elemento: o território é organizado e comandado pela cidade ou pelo

urbano, de forma que qualquer política de desenvolvimento regional deve começar

pela cidade.  Isso era algo um pouco desconhecido conceitual  e teoricamente nas

políticas de desenvolvimento regional, quando tratavam o território deixando a cidade

de fora. Vou dar um exemplo muito recente: os eixos nacionais de desenvolvimento e

integração elaborados no Brasil, há pouco anos, não continham as cidades, como se

o território fosse um ente abstrato, um recorte do mapa, desconhecendo que qualquer

dimensão do território era organizada e comandada a partir das cidades. Quero dar

ênfase a isso. Não estou desconhecendo o rural. Em uma concepção de centralidade

urbana, o rural é parte desse território que se organiza. Assim, não tem nenhum efeito

prático em haver políticas de desenvolvimento regional que não consideram a cidade

como elemento central na organização e no comando econômico, social e político

desse território, especialmente em uma sociedade que já se urbanizou. O Brasil é um

país urbano; Minas Gerais é um Estado urbano. A população vive predominantemente

nas  cidades.  Não  estou  desconsiderando  o  rural.  Não  estou  desconsiderando  a

população que não vive nas cidades. Estou dizendo que isso precisa ser visto de

forma conjunta. Então, esse é o segundo elemento estruturador do território: vermos

a cidade como ente que organiza o território.

Em terceiro lugar, temos de inserir Minas no Brasil, e o Brasil no mundo. Estamos

passando por uma das mais rápidas transformações na reorganização da economia

mundial,  com uma nova geografia econômica, com uma nova geografia política e,

portanto,  também  com  uma  forte  mudança  da  posição  do  Brasil  no  cenário

internacional. 

Estou  falando  isso  porque  quero  chegar  a Belo  Horizonte,  que será  fortemente

influenciada pela reorganização da economia mundial, pela posição do Brasil nesse

cenário. E qual o papel que a nossa metrópole terá? Isso é importante, e voltarei ao

assunto.

Não podemos perder de vista que o mundo está cada vez mais integrado. Não sou

um entusiasta da globalização, mas ela é um fato concreto. Gostemos ou não, é um
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dado que a história nos apresenta.

Passarei apenas duas ou três transparências, que são alguns mapas.

O primeiro mapa retrata o que era o Brasil em 1970, há 40 anos. Trata-se da rede

urbana brasileira de uma cidade de mais de 50 mil habitantes. Vejam que o Brasil já

tinha algumas grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte,

mas era um País muito pouco urbanizado. Vejam agora o que aconteceu 40 anos

depois.  Não  estou  com os  dados  atualizados  do censo de 2000,  mas,  em 2007,

passamos a ter um País urbano. Isso foi uma profunda transformação estrutural que

aconteceu no Brasil: o crescimento populacional. A população entre 1950 e 2010 se

multiplicou  por  quase quatro e migrou do rural  para  o urbano.  Tínhamos 36% da

população  vivendo  em  cidades  -  algumas  cidades  eram  pequenas  e  tinham

características rurais -, e hoje temos aproximadamente 85% da população vivendo

em cidades, algumas das quais grandes metrópoles.

O Brasil  possui 22 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes.

Comparativamente  com  a  experiência  mundial,  esse  é  um  fenômeno

exageradamente rápido. Só somos comparáveis, em termos de algumas metrópoles,

a países como o México. A Região Metropolitana de São Paulo, ampliada, possui 30

milhões  de  habitantes  em  um  raio  de  100km  que  tem  comutação  diária  por  via

terrestre. Ela só é comparável ao vale central do México, que é outra tragédia. Não é

comparável a grandes metrópoles do mundo como Tóquio e Nova Iorque, que têm um

sistema de transporte, acessibilidade e infraestrutura urbana muito diferente. Esse é o

País sobre o qual estamos falando e no qual estamos inseridos.

Passarei  rapidamente  para  a  situação  das  grandes  regiões  mineiras.  Não  está

sendo  possível  ler  as  transparências,  mas  pegarei  os  dados  aqui  em  mãos.

Observem que a diferença é gritante. O Norte de Minas possui 4% do PIB e 8% da

população. De maneira aproximada, o PIB “per capita” do Norte de Minas é a metade

da média do Estado. A região central tem 43% do PIB e 35% da população, ou seja,

está acima da média. E, se considerarmos a RMBH - os dados já foram ditos pelos

que me antecederam, pelo Presidente da Mesa ou pelo expositor que me antecedeu

-,  há  ainda  uma  mais  forte  concentração.  O  Jequitinhonha  tem  uma  posição

semelhante ao Norte de Minas, assim como o Rio Doce, o Mucuri e até mesmo o Rio
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Grande.

São dados do ano 2000.  Se considerarmos os dados de 2007,  veremos que a

concentração aumentou. A região central, que possuía 43% do PIB, passou para 46%

- considerando-a no seu conjunto. Essa concentração é fortemente influenciada pela

RMBH. Esse dado é preocupante em termos de uma política de desenvolvimento de

médio  e  longo  prazo  que  pense  na  integração  do  território  do  ponto  de  vista

geográfico, econômico, social e político, se quisermos ter uma sociedade mais rica,

mais harmônica e menos desigual. São alguns dados que nos preocupam.

Dentro desse cenário, a problemática urbana é central. Como já disse, não há só a

concentração nas cidades. As mudanças tecnológicas contemporâneas levaram ao

que se chama urbanização do campo. Este hoje tem padrões de consumo e acesso à

informação semelhantes aos das cidades. Felizmente, a televisão está em todas as

partes. A característica rural, agrária mudou para a contemporaneidade. 

Toda  a  população  está  no  contexto  de  acesso  ao  conjunto  das  informações;

portanto, essa questão muda, além da urbanização estendida, em que todo o campo

está vivendo a mesma cultura das cidades. É certo que algumas coisas acontecem

de maneira um pouco perversa e inadequada, como os problemas de mobilidade de

crianças para estudar nas cidades. Portanto, essa é uma preocupação central.

Ao se pensar na relação entre urbano e rural, regional, como parte de um mesmo

conjunto, uma questão que virou moda veio para ficar: a questão ambiental. Ela não

era  motivo  de  preocupação  nem  era  tratada  sob  o  ponto  de  vista  científico  e

acadêmico, mas agora devemos tratá-la de maneira adequada, sem os fanatismos

dos extremos, sem a desconsideração total pelo meio ambiente e também sem o

fanatismo. O processo de produção é de apropriação da natureza, não há como ter

uma preservação absoluta da natureza. Preservação absoluta é uma coisa, mas o

descontrole da natureza é outra. Devemos pensar nas mudanças contemporâneas,

como  o  plástico,  que  é  diferente  dos  elementos  de  natureza  orgânica  que  se

decompunham e que está distribuído por todo lado. Portanto, essas são tragédias

que estamos construindo na nossa sociedade e que teremos que enfrentar em pouco

tempo.

Para pensar o desenvolvimento do território em seu conjunto, dois elementos são
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centrais: a cidade e a acessibilidade. Não adianta ter uma cidade isolada; portanto,

bate-se  em  alguns  elementos  da  infraestrutura,  como  sistema  de  transportes.  A

cidade e o sistema de transportes organizam o território. No caso do Brasil, falta um

ente intermediário. Nossa federação está organizada em três entes federados: União,

Estados  e  Municípios.  Não  temos  uma instância,  como o  Condado  nos  Estados

Unidos  e  em  vários  países  europeus,  que  organiza  um  conjunto  de  serviços  de

natureza comum. Está sendo ensaiada no Brasil uma forma de organizar os serviços,

mas ainda não de maneira institucionalizada, por meio dos consórcios municipais. As

cidades conurbam - o sistema de transporte, o saneamento, a habitação, a segurança

são comuns para o conjunto do aglomerado urbano - e cada Município funciona como

ente  federado autônomo. Esse é  um grande desafio  da gestão pública  no  Brasil,

principalmente da gestão urbana, e da gestão metropolitana em especial.

Nesse contexto, a Região Metropolitana de Belo Horizonte é um fenômeno muito

especial. Belo Horizonte foi construída para ser a centralidade de Minas Gerais, uma

vez que Ouro Preto,  por  condições do seu sítio  urbano,  não poderia  conter  uma

metrópole capaz de polarizar o conjunto do Estado. Belo Horizonte tem dificuldade de

polarizar várias regiões do Estado. Por exemplo, o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas

são fortemente polarizados por São Paulo, uma parte do Leste é polarizada pelo Rio

de Janeiro, uma parte do Nordeste é polarizada pela Bahia e parte do Noroeste é

polarizada por Brasília. Existem essas dificuldades de fraca polarização do conjunto

do Estado. 

Isso  pode estar  assustando os  senhores.  Há cerca  de  dois  anos,  a  pedido  do

Ministério do Planejamento, coordenei um grande trabalho, o de pensar a dimensão

territorial  do  desenvolvimento  brasileiro.  Identificamos  a  sugestão  de uma política

policêntrica para o Brasil para evitar essa megaconcentração em São Paulo e no Rio

de Janeiro. Belo Horizonte poderia ser pensada como um dos vértices do sistema

metropolitano primário do Brasil. Temos São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,

que é a terceira região metropolitana do Brasil, comparativamente a Porto Alegre, a

Recife, etc., mas que poderia assumir um papel de destaque. 

Agora volto à questão inicial. Estamos passando por um profundo redesenho das

geografias  econômica  e  política  no  mundo.  Qual  é  o  papel  da  metrópole  Belo
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Horizonte no contexto da reorganização da economia mundial? Belo Horizonte tem

todas as condições de se transformar num grande centro de serviços e, portanto,

assumir um novo papel no contexto brasileiro e no internacional. Nesse sentido, a

criação  da  agência  metropolitana  ou  de  desenvolvimento  metropolitano  poderá

cumprir um papel central para pensarmos no fortalecimento das atividades em Belo

Horizonte,  mas  não ampliar  a  concentração populacional.  Para  isso,  teria  que se

redesenharem outras centralidades urbanas que fossem capazes de atrair população

e atividades econômicas  e evitar  a megaconcentração em Belo  Horizonte.  Não é

necessário haver megaconcentração populacional para se ter um papel de destaque

no cenário brasileiro ou internacional. Frankfurt é uma cidade com pouco mais de 1

milhão  de  habitantes  e  é  o  centro  financeiro  da  Europa.  Então,  essas  questões

precisam ser pensadas.

Além disso, há o desafio da gestão urbana e, em especial, da gestão metropolitana.

Em primeiro lugar,  a  região  metropolitana é um aglomerado de Municípios,  como

apresentado aqui, e, como instância municipal, têm independência, e não há outro

caminho  a  não  ser  trabalhar  em  conjunto.  O  que  a  agência  metropolitana  e  a

Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano estão fazendo com os Municípios

é inevitável. Aí surgem vários problemas. Diria - o Prof. João Luiz está presente - que

a cidade do automóvel está condenada. Não damos conta disso. Há dificuldades. Na

crise contemporânea todo o mundo correu para salvar o automóvel, pois em torno

dele há um conjunto de atividades que gera uma parcela significativa de renda e

ocupa  um  conjunto  significativo  de  pessoas.  De  maneira  que  levar  o  modelo  do

automóvel à crise é provocar uma crise econômica e desemprego generalizado. Essa

é a contradição que estamos vivendo. Teríamos de substituir o padrão da cidade do

automóvel,  principalmente numa sociedade como a brasileira,  que não atingiu um

estágio de desenvolvimento econômico e social satisfatório, mas onde o automóvel

tem uma enorme dominância.

Como fazer isso constitui um desafio. Pode-se perguntar: “Você sabe como fazer?”

Sabemos. Entretanto, existem certas coisas que são como bomba atômica: sabemos

que existe, mas não é para se usar. Corta-se o financiamento do automóvel e, no

mesmo  instante,  provoca-se  um  colapso  na  indústria  automotiva,  que  vai  gerar
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desemprego, queda de renda e de impostos. São contradições, mas temos de ter

consciência delas e saber até onde enfrentaremos esse problema ou não. Daqui a

pouco a cidade se tornará inviável. Aliás, quem se tornará inviável não é a cidade,

seremos nós. A cidade como estrutura física está aí. Não vamos mandar jogar uma

bomba para destruí-la. Porém, as condições de vida na cidade ficarão impraticáveis.

Com  isso,  obviamente,  aparece  o  problema  habitacional.  Está  havendo  vários

avanços para enfrentá-lo. O estoque de problemas é muito grande e não é de fácil

solução, mas tem de ser enfrentado, como a segurança, já mencionada por todos. A

acessibilidade  ou  mobilidade  urbana  tem  elementos  centrais:  a  habitação,  a

segurança,  a questão ambiental,  que está permeada em tudo isso,  e os serviços

sociais básicos, principalmente a educação e a saúde. Como combinar esse conjunto

de elementos numa política de desenvolvimento regional  urbano que tenha como

meta  a  construção  de  uma sociedade  mais  rica  e  harmônica?  Esse  é  o  grande

desafio contemporâneo.

Diria que o papel da Assembleia Legislativa - não é pelo fato de estar aqui que digo

isso; quem me conhece sabe que não pratico demagogia - é representar a sociedade.

Somos  professores  universitários,  escrevemos  textos,  publicamos  artigos,

escrevemos  livros,  mas,  sobretudo,  representamos  cada  um  de  nós.  Quem

representa a sociedade é o conjunto de pessoas eleitas para isso. Então, podemos

colaborar, sim, mas, do ponto de vista político, somente as instâncias políticas têm

poder e legitimidade para tomar decisões. A conjugação do Legislativo e do Executivo

é um caminho fundamental. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente -  Agradecemos a contribuição do Prof.  Clélio Campolina Diniz,

Reitor da UFMG. Gostaria de fazer um breve comentário sobre a exposição feita por

ele,  em  particular,  sobre  a  questão  da  dimensão  territorial  do  desenvolvimento,

principalmente  das  regiões  deprimidas  de  Minas  Gerais.  Hoje  há  situações

interessantes em Minas e no Brasil que dizem respeito às diversas territorialidades

superpostas,  professor,  essa  tentativa  de  definir  territórios.  Na  minha  região,  no

Noroeste  de  Minas,  por  exemplo,  -  participo  ativamente  desse esforço  -  estamos

convivendo com seis territorialidades distintas. E uma só é muito difícil de conjugar. É
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preciso fazer com que os gestores públicos municipais se convençam de que existem

problemas e situações que só serão resolvidas para além das fronteiras do Município,

de  maneira  organizada  e  articulada.  O  professor  falou  também  do  imperativo  da

identidade  para  se  constituir  um  território.  Associada  a  isso,  há  a  noção  de

pertencimento, professor. Se as noções de pertencimento e de identidade não forem

muito claras, toda territorialização, do nosso ponto de vista, será falha e deixará a

desejar, efetivamente não funcionará. 

Há  ainda  o  desafio  dos  consórcios  intermunicipais.  Também  acompanhamos

algumas experiências. Depois de todo o esforço de formalização de um consórcio -

que, por si só, é delicado, ao se operar efetivamente, particularmente em consórcios

constituídos por pequenos Municípios - depara-se com a dificuldade da adimplência.

Em toda e qualquer operação de um consórcio, todos os entes federados, todos os

Municípios,  no  caso,  devem  estar  aptos  para  realização  dos  convênios.  Daí  a

dificuldade também de auxiliar os pequenos Municípios a se manterem aptos para os

convênios, que são fundamentais, quando se trata de políticas de desenvolvimento

regional e territorial. Uma das dificuldades dos pequenos Municípios é exatamente

esta:  por  não  terem  estrutura,  nem  física  nem  operacional,  e  muitas  vezes  nem

capacidade efetiva de implementar as diversas políticas públicas, há a dificuldade de

acessar os programas concebidos e disponibilizados nas esferas federal e estadual.

Os consórcios, que foram concebidos para resolver,  pelo menos nessa dimensão,

para ajudar na solução desses problemas, mostram-se também ineficazes, uma vez

que a inadimplência é muito presente nos pequenos Municípios. Foi uma belíssima

exposição, que, tenho certeza, enriquecerá muito nossa discussão.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Assistiremos agora ao vídeo com sugestões da Sra. Magna Maria

Inácio,  Professora  do  Departamento  de  Ciência  Política  e  Diretora  do  Centro  de

Estudos  Legislativos  da  UFMG,  para  subsidiar  a  construção  da  agenda  da

Assembleia para os próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Passaremos, agora, à leitura de algumas contribuições recebidas

via  consulta  pública,  que  estará  em  funcionamento  no  “site”  da  Assembleia  -
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www.almg.gov.br  -  até  o  dia  28  de  fevereiro.  Informamos  que  a  íntegra  das

contribuições está no “site”. 

Sugestão enviada por Anísio Farias dos Santos, de Teófilo Otôni: Descentralização

do sistema de governo por meio da criação de um órgão da administração pública

indireta regional, possibilitando ao cidadão expor suas reivindicações e sugestões na

própria localidade.

Sugestão  enviada  por  Delson  Pereira,  de  Carlos  Chagas:  Aprimoramento  da

legislação sobre transporte público de modo a atender os interesses dos usuários e

não os dos empresários do setor.

Sugestão enviada por Carlos Soares, de Belo Horizonte: Retomada do projeto de lei

que trata do tombamento da feira “hippie” de Belo Horizonte.

Abriremos  espaço  agora  para  as  contribuições  dos  participantes.  Solicitamos

àqueles  que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e

sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que

entreguem antes sua contribuição por escrito à assessoria. Cada participante disporá

de até três minutos para fazer a sua intervenção.

Com a palavra, a Sra. Aparecida Maria Martins Pereira, do Consep. 

A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - Boa tarde a todos. Já fui identificada como

sendo do Consep, mas também participei do Compur em 2009. Nossa preocupação é

com o metrô de  Belo  Horizonte,  cidade que está cada vez maior,  assim  como a

RMBH. Uma parte do metrô está pronta, mas a outra está impossibilitando que as

pessoas  se  locomovam  das  suas  residências.  Há  23  anos,  o  muro  está  pronto,

partindo da Oeste Barreiro. O metrô pode seguir até Ibirité. Na Casa, graças a Deus,

temos um Presidente de Ibirité. 

Temos a preocupação de ver  o  metrô  pronto,  muito  antes  da  Copa do Mundo.

Pedimos  encarecidamente  ajuda  aos  senhores,  aos  Deputados  e  às  pessoas

preocupadas com esta causa. Somos do movimento Cidade Sustentável e Cidade

Saudável. Sou do Conselho de Saúde, e esta situação preocupa-me muito, uma vez

que  precisamos  de  locomoção  e  acessibilidade  maior  para  a  metrópole  de  Belo

Horizonte, que ainda não possui metrô concluído. 

Sei  da  luta  da  maioria  dos  companheiros  da  sociedade  civil  organizada,  dos
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Deputados  e  do  Reitor  da  UFMG;  participamos  do  PDDI  da  RMBH.  O  rodoanel

também  precisa  ser  concluído,  afinal  o  anel  tem  tirado  muitas  vidas.  Estamos

preocupados com esse problema que tem acontecido  atualmente na grande Belo

Horizonte. Muito obrigada. Tudo de bom.

O Sr.  Presidente -  Obrigado, Aparecida Maria. As sugestões estão registradas e

serão  trabalhadas  pela  Assembleia.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Josadac  Marques,  do

Projeto Reaja. 

O Sr. Josadac Marques - Boa tarde. Embora mineiro, estive atuando fora de Minas,

perto  de  três  décadas,  nas  regiões  Norte  e  Nordeste,  como  consultor  e  em

organização do terceiro setor. Estou voltando a Belo Horizonte, Deputado, e este é o

quarto  evento  de  que  participo  em  Minas  nos  últimos  20  anos.  Fui  assessor  de

políticas  públicas  e  me afastei  das  atividades  da  rotina  pública,  e  hoje  estamos

voltando, dando sequência a um projeto internacional.

Em 2000, a ONU estabeleceu as metas do milênio, com indicadores e metas para

até 2015. Ano passado, tive oportunidade de fazer parte do núcleo estadual em Belo

Horizonte,  que  trouxe  o  relatório  nacional  das  metas  do  milênio,  que  foram

apresentadas também na ONU. Em dezembro, a Prefeitura de Belo Horizonte lançou

o seu relatório, específico de Belo Horizonte.

Fica  aqui  a  sugestão  para  que  a  Assembleia  Legislativa,  por  meio  das  suas

comissões - ou que se crie uma comissão nova para isto -, sistematize os relatórios

que já estão na internet,  de cada Município do Estado e do Brasil, relacionados a

cada uma das  metas  e  objetivos  do milênio.  E  que se torne  isso  conhecido  nos

próximos  anos  e  meses.  Fica  aqui  também  outra  sugestão,  relativa  à  fala  do

Professor sobre os consórcios municipais.  Em dezembro, Belo Horizonte sediou o

Encontro de Mercocidades e o Encontro Nacional de Prefeitos. Tive a oportunidade

de participar  de uma das oficinas falando sobre uma iniciativa que está surgindo,

além das agências metropolitanas - os observatórios. Fiquei assustado e preocupado

quando, na sala da oficina onde se discutia o modelo dos laboratórios urbanos para

as metas que ainda não foram alcançadas, havia perto de 15 países, e eu era uma

das únicas cinco pessoas que falavam português no encontro em Belo Horizonte. A

população às vezes tem dificuldade em participar desses eventos, porque não sabe.
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Recebi de uma colega, no ônibus, a agenda do fórum. Venho participando de vários

eventos. Quando estava saindo de casa, agora, é que recebi a informação do fórum

pelo correio. Se outra pessoa não tivesse me informado, eu não estaria aqui neste

momento. Muito obrigado. 

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Josadac.  Daremos  continuidade  ao  nosso  fórum,

passando a palavra para o Sr. João Luiz da Silva Dias.

Palavras do Sr. João Luiz da Silva Dias

Deputado Almir  Paraca,  senhores e senhoras,  companheiros  da  Mesa.  Primeiro

felicito a Assembleia por esta iniciativa. O debate democrático enseja realmente que

possamos desenvolver. Há uma piadinha corporativa que diz que quando 10 pessoas

pensam a mesma coisa, 9 são dispensáveis. Tirando o exagero da caricatura, é o

pensar diferente, o olhar diferente, a percepção diferente que trazem a contribuição, a

reflexão e o encontro do melhor caminho. 

É nesse propósito que estaremos hoje aqui, trazendo um pouco do nosso pensar

essa questão da governança regional e urbana.

Durante o governo militar, a União instituiu oito regiões metropolitanas por meio da

Lei  Complementar  nº  14,  atribuindo  aos  Estados  a  tutela  sobre  as  funções

metropolitanas,  assim  chamadas  as  funções  municipais  que  perdiam  um  caráter

estritamente local. Enumera as funções, que vêm se repetindo até hoje, e entre elas

até o uso do solo metropolitano. O solo municipal, no âmbito da região metropolitana,

segue sendo municipal. Então vem nessa repetição.

Esse modelo de intervenção só não produziu resultados mais graves no conflito

vertical entre Estados e Municípios porque, no governo de exceção, as Capitais já

estavam  sob  intervenção  dos  Estados,  com  os  seus  Prefeitos  indicados  pelos

Governadores.  Embora  sobreviva  algum resultado  positivo  desse período  de  viés

tecnocrático, a herança, no geral, é extremamente pobre e culturalmente perversa.

Os conflitos de interesses entre localidades vizinhas, conurbadas ou não, por força de

efeitos de externalização, interdependência ou quebra da coincidência entre área de

contribuição  e  áreas  de  benefícios,  são  horizontais  entre  os  Municípios.  A

harmonização  do  conflito  espontâneo,  que  emerge  do  crescimento  urbano,  pode

ocorrer  entre  os  Municípios  desenvolvidos.  Uma  eventual  arbitragem  para
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encaminhar  a  conciliação  de  interesses  deve  trazer  a  neutralidade  para  não  se

deslocar o conflito em lugar de solucioná-lo. O Estado não é parte do problema; deve

ser parte da solução. O problema é o conflito das funções municipais que deixam ou

perdem o caráter estritamente local. Então o conflito é horizontal.

A Constituição Federal de 1988 transferiu para os Estados a competência que era

da União de instituir  as  regiões metropolitanas na expectativa de que,  pela maior

proximidade, pudessem fazer o melhor. O que o constituinte federal não considerou

foi  a  herança  pesada  da  Lei  Complementar  nº  14,  apesar  do  seu  redundante

fracasso.  O  que  se  viu  de  forma  quase  absoluta  foi  as  Constituições  estaduais

reproduzirem a formatação autoritária da Lei Complementar nº 14. 

Observe-se que a função transferida da União para os Estados foi a iniciativa de

instituir regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões. Ao instituí-los,

a União não os integrava. O governo federal transferiu a iniciativa que era sua para os

Estados,  mas,  quando  o  fez  pela  lei  complementar,  não  integrou  as  regiões

metropolitanas.  É  a  única  competência  dos  Estados  enumerada  na  Constituição

Federal.  Vejamos  o  art.  25,  § 3º,  da Constituição  Federal:  “Os  Estados poderão,

mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e

microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes para integrar a

organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”.

Vejam:  constituídas  por  agrupamentos  de  Municípios.  O  Estado não  é  Município,

portanto não é parte; ele tem somente a iniciativa. A Constituição Federal não lhe

remete  a  competência  para  o  planejamento  metropolitano.  Quer  dizer,  ao  Estado

cabe tão somente a iniciativa. Não foi uma solução inspirada do constituinte federal

por falta exatamente de uma cultura de cooperação, de associativismo. Numa prática

de federalismo cooperativo, a iniciativa de aderirem e de comporem essas regiões

poderia ser dos Estados, dos Municípios, dos entes. 

Esse  encaminhamento  tardio,  ainda  sem  resultado,  veio  em  2005,  com  a  Lei

Federal  nº  11.107  normatizando  e  regulamentando  os  consórcios  públicos.  As

constituições  estaduais  ratificaram  as  regiões  metropolitanas  existentes  e

constituíram outras, nos moldes da Lei Complementar nº 14, do governo de exceção,

imiscuíram-se,  como  parte  soberana,  sem  demandar  nenhuma  adesão  dos
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Municípios que as integram. 

Minas  Gerais  foi  exatamente  o  único  Estado  da  Federação  que  ousou  inovar,

libertando-se do dirigismo autoritário da Lei Complementar nº 14, e transplantou o

desenho do cooperativismo europeu, concebendo uma Assembleia Metropolitana - a

Ambel - constituída pelos Municípios e pelo Estado de forma singular, sem que isso

representasse igualar desiguais. A Assembleia Metropolitana não constitui outro nível

de governo, mas um espaço de harmonização, de negociação. A eficácia de seus

encaminhamentos resultará da eficácia que lhes dê cada um dos entes autônomos

que a constituem. 

A base do federalismo cooperativo é o protagonismo na construção dos sistemas de

interesse  comum.  O  Prof.  Clélio  Campolina  falava  do  federalismo  e  da  rica

experiência europeia, da associação dos Municípios. Hoje isso existe por meio da

comunidade  europeia:  o  Parlamento  europeu.  A cultura  é  tão  forte  que  está  em

âmbito de continente. 

Mas,  a Ambel  falhou de partida.  Sua regulamentação só se  fez,  desarquivando

projeto de lei, quando, inesperadamente, surgiu a ameaça petista para a Prefeitura de

Belo Horizonte, no segundo turno das eleições de 1992. Nessa hora foi desarquivado

um projeto  de  lei,  que depois  se tornou a Lei  Complementar  nº  26.  Ameaçava a

gestão privada do transporte público de Belo Horizonte, estabelecida pelo governo do

Estado  com  a  extinção  da  Metrobel  e  criação  da  Transmetro.  Ameaçava  a

concessionária  do  Estado,  a  Copasa,  prestadora  de  serviços  municipais,  sem

nenhuma submissão aos Municípios concedentes e principalmente Belo Horizonte,

sobre  cujo  patrimônio  se  construíra.  A Lei  Complementar  no 26  teve  assim  uma

regência menor do que a sua inspiração constituinte. E o desinteresse do governo do

Estado, onde o Plambel sucumbia, esvaziado de prestígio, de recursos técnicos e

orçamentários, e a Transmetro se limitava a encobrir a gestão privada do transporte

público metropolitano. 

Sem  "manual  do  usuário",  a  Ambel  presidiria  o  último  e  lamentável  papel  do

Conselho Deliberativo da Região Metropolitana: o de aprovar reajustes das tarifas de

ônibus propostas pela Transmetro-Setransp. No curto período entre a retomada da

gestão  pública,  com  a  municipalização  da  gestão  do  transporte  público  de  Belo
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Horizonte  pela  BHTRANS,  entre  julho  e  setembro  de  1993,  e  a  estabilização  de

preços com o Plano Real, em 1994, Prefeitos, Vereadores e empresários de ônibus

formaram o  cotidiano da Ambel:  promiscuidade e subversão do interesse público.

Situação que perduraria após a estabilização nos reajustes anuais até a ruptura do

subsídio ao transporte metropolitano por Belo Horizonte, em janeiro de 1998. 

A Ambel  preconizada na Constituição mineira  de  fato  não aconteceu.  A revisão

promovida  pelas  Leis  Complementares  nºs  88  e  89,  em  2006,  a  constituição  da

Agência Metropolitana e, agora, da Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana

representam uma reação do Estado à sua própria inércia. Com base na interpretação

simplória  de  que  o  problema  da  Ambel  residiu  exclusivamente  na  participação

singular  do Estado,  buscou-se dotá-la  de  poder  político e controle de gestão das

funções  comuns,  em  uma versão  atualizada  da  Lei  Complementar  nº  14.  Nesse

sentido,  a  reformulação  da  Ambel  não  representa  uma busca de  eficácia  para  o

desenho institucional da Constituição mineira e do federalismo cooperativo, mas de

um retorno ao passado de autoritarismo tecnocrático.

Agrava o fato essas modificações terem sido produzidas em Minas posteriormente

a alterações na Constituição Federal e legislação complementar que investiam em

possibilitar  formas  mais  aprimoradas  de  federalismo  cooperativo.  A  Emenda

Constitucional nº 19, de 1998, deu ao art. 241 da Constituição Federal a seguinte

redação: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por

meio  de  lei  os  consórcios  públicos  e  os  convênios  de  cooperação  entre  entes

federados,  autorizando  a  gestão  associada  de  serviços  públicos,  bem  como  a

transferência  total  ou  parcial  de  encargos,  serviços,  pessoal  e  bens  essenciais  à

continuidade dos serviços transferidos”. Portanto, reconheceu que os serviços podem

ser celebrados entre entidades de espécies diferentes - Estado e Município. A Lei nº

11.107,  em  2005,  estabeleceu  as  normas  gerais  de  contratação  de  consórcios

públicos, instrumentalizando o federalismo cooperativo.

A  função  transporte  público  é  uma  função  emblemática  da  integração  e

desintegração da RMBH. É necessário perceber que o fundamento do conflito está no

modo de produção por empresas privadas sob regras de mercado -  remuneração

pelos  usuários,  com  a  tarifa  estabelecida  pelo  custo  médio  por  passageiro
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equivalente, suportada por usuários e empregadores. Um rebatimento desse conflito

está na presença do Estado na gestão do transporte intermunicipal de passageiros

como competência remanescente. E o fundamento do conflito, o modo de produção

se faz, obviamente, também presente na gestão pelo Estado. 

A produção de bens públicos por delegação a empresas privadas é uma construção

constitucional regida pelo art. 175. Na verdade, é um modelo que procura preservar a

natureza do bem público universal, com flexibilidade e presumível maior eficiência da

empresa privada concessionária. Delegar é descentralizar, transferindo a execução e

preservando a responsabilidade de fazê-lo. Exige efetiva gestão pública para fazer

prevalecer o interesse público sobre o privado. Além disso, exige equação fiscal em

seu financiamento para resguardar a natureza de bem público universal e qualificado,

de um lado,  e a remuneração correta e  suficiente dos concessionários,  de outro.

Ainda assim, será sempre um modelo instável, pela instabilidade do gestor público

que  se  alterna  nos  ciclos  administrativos.  E,  pela  relativa  estabilidade  das

concessionárias, com interesses pacificados na organização sindical. É comum, na

experiência  internacional,  o  poder  público  concedente  restar  controlado  pelas

controladas, fenômeno denominado “teoria da captura”. Quer dizer, as empresas que

são controladas pelo poder público acabam controlando-o pela natureza perversa das

regras econômicas de mercado.

O  transporte  rodoviário  intermunicipal  e  interestadual  é  malgerenciado  pelos

Estados e pela União. Talvez o fato do distanciamento do gestor público do usuário,

combinado com a menor frequência relativa das viagens, seja uma explicação - não

uma  justificativa  -  para  o  fato.  Como  corolário,  a  forte  presença  do  transporte

clandestino  intermunicipal  e  interestadual  na  sombra  das  altas  tarifas  e  do  mau

serviço. 

Mas  o  transporte  urbano  de  passageiros,  municipal,  intermunicipal  e  até

interestadual  -  Petrolina  e  Juazeiro,  divididos  pelo  Rio  São  Francisco,  em

Pernambuco e Bahia, digo, o transporte urbano, pendular, para pessoas irem para o

trabalho,  para  a  escola,  administrados  pelo  DNIT,  lá  em  Brasília...  Retomando,  o

transporte  urbano  de  passageiros,  assim  denominado  o  que  se  realiza  nos

aglomerados  urbanos  e  Municípios  conurbados,  é  de  alta  intensidade,  pendular,
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submetendo o usuário diariamente  às  suas condições e tarifas.  Se a vocação da

União  e  dos  Estados  tem  se  demonstrado  baixa  para  a  gestão  do  transporte

rodoviário de passageiros, no transporte urbano o resultado é desastrosa para os

usuários e, frequentemente, foco de conflito com os serviços municipais. Mesmo nos

casos em que o Estado se diligencia para bem exercê-la, como é o caso de São

Paulo,  com  sua  Secretaria  de  Estado  dos  Transportes  Metropolitanos  e  com  a

Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos - Emtu -, o viés autoritário de origem,

combinado  com  o  interesse  privado  de  suas  concessionárias,  em  oposição  aos

interesses das concessionárias dos governos locais, faz com que as redes municipal

e  intermunicipal  metropolitana  se  superponham,  ignorando  os  benefícios  da  rede

otimizada e os interesses soberanos dos usuários. 

Essa é a situação que ocorre, por exemplo, em Guarulhos, para falar de um local

mais  longe,  com  1,3  milhões  de  habitantes,  em  que  o  conflito  vertical  gera  um

transporte  público  caótico:  linhas  regulares,  linhas  alternativas  do  transporte

clandestino  regulamentado  e  linhas  clandestinas  remanescentes  e  pós-

regulamentadas, em ambos os níveis de governo. São seis subsistemas disputando o

assim  chamado  mercado,  sem  nenhum  benefício  para  os  usuários,  como  se

esperaria  de  um  sistema  de  mercado:  a  concorrência.  Mas  existe,  no  próprio

transporte metropolitano de São Paulo, um serviço estruturado - que sobrevive até

hoje  -,  implantado em  Diadema no período tecnocrático,  em  que o  municipal  se

integra ao metropolitano, que é organizado internamente como transporte municipal,

está composto com o sistema gerenciado pela MTU, e a tarifa é dividida pela entrada:

no momento em que o cidadão embarca de Diadema para São Paulo  e paga,  a

receita fica no Município; e à tarde, quando retorna ao Município, paga a MTU e a

receita fica na MTU. O serviço funciona sem conflitos. Então, é possível fazer bem. 

O desafio para o transporte urbano de passageiros na RMBH está na gravidade em

que se encontra o transporte público no País e em sua gestão hoje pelo Estado de

Minas e pelos Municípios, de forma significativa na cidade de Belo Horizonte. 

Terminarei  mostrando  que  há  possibilidades  de  fazer  como  o  governo  de

Pernambuco  e  a  Prefeitura  de  Recife  fizeram:  fizeram  evoluir  sua  empresa

metropolitana,  criada na mesma época que a Metrobel,  em 1979-1980,  para uma
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empresa multifederativa, com um consórcio da grande Recife, com participação do

governo do Estado, das Prefeituras de Olinda e de Recife. Então, outro modelo é

possível. 

Apesar  do retrocesso que representam as leis  complementares 1988 e 1989,  é

tempo,  em  homenagem  ao  Professor  Paulo  Neves  de  Carvalho,  de  resgatar  a

assembleia  metropolitana,  dando-lhe  a  dimensão  de  um  parlamento  para  a

interlocução política regional, buscando-se nos consórcios públicos, nos contratos de

rateio e nos contratos de programa, as formas lícitas e potencialmente mais eficazes

para a gestão dos serviços de interesse comum entre os Municípios. A recém-criada

Secretaria  extraordinária  e  a  Agência  de  Desenvolvimento  Metropolitano  podem

investir  nas  formas  condominiais  do  federalismo  cooperativo  e  construírem

coletivamente  soluções  mais  eficazes  e  democráticas  de  gestão  dos  serviços

municipais  de  interesse  comum  metropolitano,  afastando-se  gradativamente  da

tentação autoritária da Lei Complementar nº 14. Muito obrigado. 

Apresentação de Sugestões 

O Sr.  Presidente - Assistiremos agora ao vídeo com sugestões do engenheiro e

consultor em transporte e trânsito, Osias Batista, para a construção da agenda da

Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Faremos a leitura de mais algumas contribuições recebidas por

via de consulta pública. 

Sugestão enviada por Pedro Afonso, de Itamarandiba: descentralização do governo

do Estado com reestruturação da hierarquia urbana, colocando os direitos subjetivos

do cidadão à frente da economia. Sugestão enviada por Kátia  Ferraz Ferreira, de

Belo  Horizonte:  encaminhamento  ao  Governador  dos  relatórios  contendo  os

resultados  dos  fóruns  técnicos  e  ciclos  de  debates  realizados  na  Assembleia

Legislativa.  Sugestão enviada por  Humberto Alvim  Guimarães,  de Belo Horizonte:

gerenciamento, pelo Estado de Minas Gerais,  do transporte público metropolitano,

garantindo-se a participação dos  Municípios  envolvidos.  Cobrança ao Estado,  por

intermédio da Assembleia Legislativa, do cumprimento da legislação existente quanto

à criação e funcionamento da agência metropolitana e da Metrominas.
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Abriremos agora espaço para as contribuições dos participantes. Convidamos o Sr.

Air de Souza Resende, da Amas Del Rei. 

O Sr. Air de Souza Resende - Sou da Amas Del Rei, uma entidade que acompanha

os  serviços  públicos.  Represento  também  o  conselho  da  cidade,  do  qual  sou

Presidente. Sugiro seja criada a microrregião de São João del-Rei, abrangendo os

Municípios de Santa Cruz de Minas,  Tiradentes e Coronel  Xavier  Chaves.  Temos

dificuldades na mobilidade, no transporte urbano. Cada Município faz a licitação do

seu transporte. Os trabalhadores que se dirigem de uma cidade a outra são obrigados

a parar no terminal rodoviário.

Na  verdade,  essas  quatro  cidades  estão  envolvidas,  social  e  economicamente,

entre si. No caso de Tiradentes, esse envolvimento se dá pelos Distritos de César de

Pina e Águas Santas; a cidade de Santa Cruz é praticamente continuação de São

João  del-Rei;  e  Coronel  Xavier  Chaves  tem um  aglomerado  que está  incrustado

dentro da cidade de São João del-Rei. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Liliane Arouca do Carmo, da Asussam.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Boa tarde. Meu nome é Liliane Arouca do Carmo e

estou aqui não pela Asussam, de que sou Conselheira Fiscal, mas na qualidade de,

atualmente, deficiente física. Gostaria de perguntar ao Exmo. Prof. Clélio e à outra

professora da UFMG a razão de, em algumas instalações, não do câmpus, mas dos

câmpus da UFMG, ainda não haver acessibilidade integral. No ano passado, tive o

prazer de dar uma aula na Fafich e constatei que na maioria dos banheiros dessa

faculdade não há acessibilidade integral. Gostaria de saber também por que nesta

egrégia  Casa,  que  já  recebeu  os  queridos  Deputados  Walter  Tosta  e  Leonardo

Mattos, a acessibilidade dos banheiros ainda não é completa, mas parcial.

Por fim, quero sugerir que na abertura dos próximos fóruns que vierem a acontecer

nesta Casa fosse incluído o tema “Educação e saúde”. Atualmente, nossas crianças

estão sendo criadas pela mídia, e o que a grande mídia mais faz é exaltar a aquisição

de  um  veículo,  de  um automóvel.  Assim,  a  primeira  aquisição  que  fazem  muitos

jovens, logo que se formam, ou antes mesmo de se formarem nas faculdades, é um

automóvel.  Belo  Horizonte  já  não  é  mais  uma  metrópole,  mas  uma megalópole;

queira  Deus  que  não  nos  tornemos  uma  tiranópole,  como  Nova  Iorque.  Como
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crescemos tanto horizontalmente quanto verticalmente, acredito ser necessária uma

educação  mais  efetiva  de  nossas  crianças  em  relação  à  acessibilidade.  Muito

obrigada.

O Sr.  Presidente - Agradecemos sua participação. Antes de passar a palavra ao

Prof. Clélio, vou apresentar uma pergunta que nos chegou pelo formulário: “Qual é o

papel de Belo Horizonte nessa nova economia, no território mineiro e no nacional? O

conceito de cidades-polo ainda é útil?”

O Sr. Clélio Campolina Diniz - Quanto à acessibilidade nos prédios da UFMG, ainda

há  muitos  problemas.  Todas  as  novas  edificações  estão  sendo  feitas  dentro  dos

padrões da exigência de acessibilidade. Mas ainda temos vários prédios antigos, que

estão  sendo  reformados,  na  medida  do  possível,  com  o  objetivo  de  facilitar  a

acessibilidade.  Todos  os  novos  prédios  já  têm  acessibilidade,  por  rampas  ou  por

elevadores, e seus banheiros também já são adaptados. Mas em vários dos prédios

velhos,  infelizmente,  ainda  há  problemas.  Essa  é  uma  preocupação,  e  vamos

continuar batalhando para tentar resolver esses problemas.

A outra pergunta é sobre o papel de Belo Horizonte na nova economia. Acho que o

Brasil  está  ampliando  seu  peso  na  economia  mundial.  Se  analisarmos  a

reconfiguração mundial, veremos que a China é um país que está crescendo muito,

mas que tem um problema de institucionalidade muito grave. Ninguém sabe o que vai

acontecer ali - já fui à China por quatro vezes e a cada vez volto mais preocupado. A

Rússia também tem problemas graves do ponto de vista de sua institucionalidade,

ainda com um governo centralizado; a Índia é um país com grande herança histórica

e cultural - muitos valores, muitas dificuldades, muitas línguas, o peso da religião, etc.

Assim,  nessa  reconfiguração,  observamos  que  o  Brasil  tem  muitas  vantagens:

estamos  hoje  em  um  País  institucionalmente  estabilizado;  temos  grande

heterogeneidade, mas muitas fronteiras tecnológicas. 

Voei, há 15 dias, de Austin a Nova York em um avião da Embraer. Ou seja, hoje

estamos em um padrão de competição tecnológica em algumas coisas na fronteira

mundial. Hoje avião brasileiro faz carreira em outros países. O avanço da Petrobras,

em termos de águas profundas, é muito grande. Entretanto, o outro lado é dramático.

A  urbanização  brasileira  é  uma  das  mais  dramáticas  experiências  mundiais  de
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pobreza.  Então,  somos  um  País  muito  heterogêneo,  mas  onde  há  muitas

possibilidades. Temos uma agricultura moderna e avançada, que se conjuga também

com uma outra mais ou menos atrasada. Há vários avanços no setor de serviços, que

estão extremamente modernos.

Então, se o Brasil amplia sua posição no cenário mundial, Belo Horizonte tem todas

as  condições  de  assumir  o  papel  de  uma metrópole  intermediária,  prestadora  de

serviços e, para isso,  o planejamento teria,  sim, de ser  orientado - e acho que o

planejamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte foi feito um pouco nessa

linha  -  para  a  criação  de  alguns  serviços  modernos  que  coloquem  a  cidade  na

posição de ser um polo de atração. As cidades-polos continuam, sim, a ter um papel

de  destaque.  Temos  de  pensar  o  conjunto  do  território  e  a  hierarquia  urbana,  e

algumas  cidades  precisam  ser  preparadas  para  cumprir  o  papel  polarizador,

principalmente  nas regiões menos desenvolvidas.  Quando falamos no Noroeste  e

Norte de Minas, no Jequitinhonha e no Mucuri, vemos que temos de criar algumas

cidades-polos mais fortes não só para dotar de serviços o seu entorno, mas para

evitar  a  megaconcentração nas metrópoles,  algo  extremamente  dramático.  Então,

alguns  equipamentos  urbanos  precisam  ser  ampliados  e  modernizados  nessas

cidades-polos. Assim, continuo achando que isso é um conceito central, e a Europa

está planejando seu território, nesse momento, com uma concepção de policentrismo

com  hierarquia  diferenciada.  Não  podemos  copiar,  mas  temos  de  aprender  com

aquilo que os outros também estão fazendo. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Prof. Clélio. Ainda respondendo à Liliane, quero dizer

que, na quarta-feira, dia 16, foi debatido o tema “Educação”. O tema “Saúde” está

previsto  para  amanhã,  dia  23.  Sobre  a  acessibilidade  nos  espaços  internos  da

Assembleia,  a  informação da assessoria  é  que  já  havia  sido  feita  por  você uma

manifestação em outro evento,  nesta Casa.  Ela foi  registrada, e a Presidência da

Casa  está  encaminhando  a  solução.  Obrigado.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Antônio

Eustáquio Barbosa, do Conselho Regional de Administração.

O Sr. Antônio Eustáquio Barbosa - Boa tarde. Antônio Eustáquio Barbosa, membro

recém-empossado  do  Conselho  e  também  Presidente  do  Sindicato  dos

Administradores  de  Minas  Gerais.  Recebemos  o  convite  em  data  recente.  Nesta



652
____________________________________________________________________________

oportunidade,  quero  disponibilizar,  junto  a  esse  grande  movimento,  a  categoria

profissional  dos  administradores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  uma  vez  que,  por

formação, somos pessoas qualificadas e identificadas em movimentos da sociedade

no seu âmbito social e - como não dizer - no seu âmbito empresarial e de resultados.

Assim, aproveito a mesma oportunidade para salientar a vocação dessa categoria,

por meio do CRA e do Saemg, para este movimento digno que a Assembleia realiza,

quando discute o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais. Também

hoje  participamos  do  Fórum  Permanente  para  o  Desenvolvimento  da  Micro  e

Pequena  Empresas,  quando  discutimos  o  grande  tema “Lei  geral  das  pequenas

empresas”. Então, registro aqui que o sindicato e o CRA são entidades organizadas e

identificadas com as questões no âmbito do Estado de Minas Gerais e - por que não

dizer? - do Brasil. Obrigado. 

O  Sr.  Presidente -  Obrigado,  Antônio  Eustáquio.  Convidamos  o  Sr.  Maurício  do

Carmo Ferreira.

O Sr. Maurício do Carmo Ferreira - Boa tarde a todos. Meu nome é Maurício do

Carmo Ferreira e estou aqui como cidadão. Tenho duas sugestões sobre mobilidade

para  este  fórum.  A  primeira  delas  é  sobre  a  licitação  de  transporte  coletivo

intermunicipal.  Desde  a  Constituição,  até  hoje,  ela  não  foi  realizada.  Não  sei  o

porquê. Talvez seja necessária uma campanha do Ministério Público e da Assembleia

Legislativa  para  solucionar  essa  questão.  A  outra  sugestão  é  a  liberação  do

pagamento de pedágio para o transporte coletivo nas rodovias que já foram feitas

com  parceria  público-privada.  Tenho  também  duas  críticas.  Uma é  relacionada  à

última licitação  do transporte  coletivo  metropolitano,  realizada  cerca  de  três  anos

atrás, que, de certa forma, engessou esse sistema, pois foi feita para 30 anos. Hoje

vivemos  uma  situação  em  que  há  vários  problemas  imediatos  e  também  várias

soluções e possibilidades apresentadas. No entanto, estamos engessados pelos 30

anos. Belo Horizonte, por exemplo, teve uma licitação de 20 anos. Ainda assim, foi

uma licitação onerosa. Outra crítica é sobre a preferência que os administradores,

principalmente da Região Metropolitana, estão dando para o transporte por ônibus,

haja vista agora a consideração de que o “bus rapid transit” - BRT - resolverá tudo. Na

minha opinião, não resolverá, será apenas um paliativo.
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O Sr. Presidente - Obrigado, Maurício, pela participação. Suas manifestações estão

registradas.

Palavras da Sra. Jupira Gomes de Mendonça

Boa tarde. Saúdo as pessoas presentes e a Mesa. Agradeço por participar deste

debate e parabenizo a Assembleia por mais esta iniciativa. Desde muitos anos venho

acompanhando vários fóruns, debates e reflexões promovidos pela Assembleia, que,

de  fato,  têm  dado  contribuições  importantes.  Inicio  trazendo  um  conceito  de

governança da Profa. Eli Diniz, cientista política, para enfatizar alguns aspectos que

considero  importantes  para  avançarmos  na  reflexão  sobre  governança regional  e

municipal em Minas Gerais. A professora utiliza o conceito vinculando governança à

capacidade do Estado na implementação de políticas públicas e na concepção de

metas  coletivas,  trazendo,  dentro  dessa  ideia,  três  dimensões  da  governança.  A

primeira está ligada à capacidade de comando e direção do Estado que implicará,

definirá  e  ordenará  prioridades,  buscando  garantir  a  continuidade  das  políticas

públicas. A segunda dimensão está relacionada à capacidade de coordenação, que

implicará a necessária integração entre diferentes áreas de governo, segundo ela,

para garantir consistência e coerência entre as políticas e obviamente buscando uma

integração intersetorial entre as diversas políticas públicas. A terceira dimensão, que

eu gostaria de enfatizar, está relacionada à capacidade de implementação. Segundo

ela, significará a capacidade de mobilizar recursos técnicos, institucionais, financeiros

e políticos para implementar decisões. Segundo Eli Diniz, a natureza eminentemente

política  da  implementação  vai  requerer,  portanto,  uma  estratégia  que  mantenha

abertos  os  canais  de  comunicação  com  a  sociedade  e  o  sistema representativo.

Quero  enfatizar  essa  terceira  dimensão  porque  está  muito  relacionada  com  a

capacidade de articulação dos diversos atores institucionais e políticos vinculados à

implementação de políticas públicas, necessariamente com suporte no planejamento

e em processos participativos nas instâncias de decisões.

Dentro dessa ideia de articulação entre entes públicos, privados e sociedade civil, é

importante enfatizar a questão urbana. O Prof. Campolina já falou da importância da

cidade e do urbano nos processos de desenvolvimento do País. Dados do censo

demográfico de 2010 mostram que em Minas Gerais, comparativamente ao ano de
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2000, a população das cidades pequenas - com menos de 10 mil habitantes - vem

diminuindo, e há em torno de 1,5 milhão a mais de pessoas vivendo nas cidades com

mais de 100 mil habitantes. Está havendo um crescimento expressivo das cidades de

porte médio e grande e uma permanente concentração da população do Estado na

RMBH. Se 24% da população mineira vivia na RMBH no ano 2000, esse número

permanece  um  pouco  maior  -  24,5%  -;  ao  mesmo  tempo,  temos  um  território

metropolitano que continua se expandindo. Se antes havia Municípios participantes

da Região Metropolitana por uma decisão institucional e legislativa, mas muito pouco

integrados  à  dinâmica  metropolitana,  recentemente  temos  visto  uma  crescente

integração de novos Municípios a esse processo metropolitano. Há uma expansão

expressiva da atividade imobiliária, com novos empreendimentos fortalecidos pelos

recentes programas de financiamento à habitação, e uma crescente incorporação do

território  metropolitano.  A  região,  como  um  todo,  cresce  menos,  mas  continua

crescendo na periferia, e fundamentalmente nas áreas periféricas mais pobres.

Já foi exposta aqui a enorme desigualdade entre as regiões e entre Municípios de

uma mesma região. Dentro da RMBH, por exemplo,  o plano metropolitano mostra

uma  grande  fragilidade  institucional  e  financeira  de  muitos  Municípios,  tanto  de

pequeno  quanto  de  grande  porte.  É  importante  pensarmos  ações  para  apoiar

processos  de  planejamento  participativo  nos  Municípios,  organizados  em

microrregiões.  Este  mapa  mostra  uma  situação  existente  em  2003.  Quando  a

Assembleia  organizou o  seminário  legislativo  de  regiões  metropolitanas,  havia  na

Casa nove projetos  de lei  propondo criação  de regiões  metropolitanas,  além das

Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço. Obviamente, a maioria

delas estavam inadequadas ao próprio critério de regiões metropolitanas, pois não

têm características de cidades-polo nem uma dinâmica metropolitana interna. Parece-

me que -  essa é  uma hipótese que levanto  -  esse tipo de iniciativa,  na verdade,

demonstra  uma  demanda  pela  articulação  microrregional,  pela  organização  de

processos de planejamento e governança em nível microrregional. Há microrregiões

que agrupam Municípios com forte identidade econômica, paisagística e cultural, com

histórias comuns, que podem significar processos de organização de planejamento

que potencializem a capacidade institucional e financeira da região com o apoio do
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Estado. Esse é um papel importante para ser desenvolvido pelo governo do Estado,

com  o  apoio  da  Assembleia  Legislativa.  Trata-se  da  estruturação  de  apoio  e  de

articulação na capacidade de planejamento e gestão nos Municípios organizados de

forma microrregional.  Nesse sentido,  penso que o PDDI da RMBH, recentemente

elaborado  pela  UFMG,  em  parceria  com  a  PUC  e  a  Uemg,  traz  uma  proposta

metodológica que pode ser uma referência para articular processos compartilhados

de  governança  urbana,  como  consórcios  e  outras  formas  de  organização  dos

Municípios no território.  O plano metropolitano trabalhou com alguns pressupostos

importantes,  relacionados  a  questões  já  expostas  aqui,  como  inclusão  social  e

econômica,  justiça  social  e  ambiental,  inversão  de  prioridades,  fortalecimento  da

solidariedade  e  da  participação  cidadã,  valorização  das  diversidades  e  o

fortalecimento  da  chamada  novíssima  economia  mineira,  que  está  relacionada  à

economia com base em serviços avançados e tecnologia limpa e que pressupõe uma

nova forma de tratar a política pública e o planejamento territorial. 

Na  organização,  o  plano  metropolitano  se  organizou  em  seis  eixos,  que

sistematizaram propostas para contratos pressupostos expostos. A primeira é uma

proposta de estruturação territorial que abrange uma hierarquia de centralidades e

uma política de mobilidade, que a meu ver,  embora tenha sido pensada no plano

metropolitano, pode ser trabalhada como uma metodologia que trata as microrregiões

e os Municípios como uma rede de cidades e de centralidades, que podem estar

sendo pensadas de forma hierárquica e complementar. Assim a mobilidade aparece

recorrentemente  como  uma  questão  central.  A  mobilidade  intermunicipal  e

intrarregional  é  básica  para  processos  de  desenvolvimento  sócioeconômico  dos

Municípios. 

Nesse sentido, quero abrir um parêntese para comentar uma surpresa no texto de

referência  da  Assembleia.  Trata-se  da  ausência  da  Setop  no  sistema  de

desenvolvimento regional e política urbana em Minas Gerais. Embora eu saiba que

ela é um órgão que faz parte do Conselho Estadual do Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Conedru -, penso que a institucionalidade do transporte deve ser

central no tratamento das políticas vinculadas ao desenvolvimento urbano e regional.

O plano metropolitano trouxe também uma proposta de organização institucional que
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implica uma integração intersetorial para elaborar e implementar políticas públicas.

Trata-se do apoio à cooperação intermunicipal,  significando ações de qualificação

técnica para o planejamento, ações de modernização das estruturas institucionais e

financeiras dos Municípios, que são propostas que devem ser ampliadas para uma

estrutura de suporte do governo estadual aos processos municipais de planejamento

e gestão. 

Por último, o plano se organiza também em um conjunto de propostas de políticas

públicas,  muitas  delas  inseridas  no  escopo  das  já  existentes,  sistematizadas  em

quatro eixos que as organizam de forma intersetorial. São os eixos da urbanidade,

acessibilidade,  sustentabilidade  e  seguridade.  Várias  pessoas  aqui  presentes

conhecem essas propostas, mas gostaria de chamar a atenção para elas, porque,

nesse caso,  há uma inovação metodológica trazida pelo plano que pode ajudar a

estruturar até mesmo o apoio a uma organização institucional para articulação dos

Municípios das microrregiões, consórcios, etc. Sucintamente, falarei sobre cada eixo,

que,  na  verdade,  são  categorias  que  organizarão  políticas  públicas  de  forma

intersetorial,  buscando alcançar alguns dos pressupostos colocados pelo plano.  O

eixo  urbanidade  significará  solidariedade  e  negociação  entre  interesses.  Isso

acarretará a formulação e a implementação de políticas públicas que fortaleçam a

criatividade e a potencialidade humana; a valorização da diversidade, do encontro, da

festa,  portanto,  dos  espaços  públicos  e  das  possibilidades  de  os  cidadãos  se

organizarem e gerirem, autonomamente, seus espaços.

O eixo da acessibilidade implicará o acesso a serviços e oportunidades -  já  foi

levantada aqui a questão da centralidade da educação e da saúde -, a ideia de que

as políticas devem estar orientadas para distribuição territorial desses serviços e a

descentralização de forma concentrada nas centralidades. A ideia da centralidade não

está ligada apenas à concentração comercial e de serviços, mas também à ideia de

lugares  para  o  encontro,  para  as  possibilidades  da  participação  cidadã,  para  o

encontro  de  diversidades,  portanto,  de  lugares  para  se  colocarem  equipamentos

públicos de saúde, educação e cultura, com a valorização dos espaços públicos. É o

acesso à informação, como base e condição para participação. Aqui é fundamental

lembrarmos a importância da chamada democracia digital na raiz da formulação de
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políticas públicas, com propostas de democratização do acesso à internet, que não só

é base para a informação, mas também fundamentalmente para a criação das redes

sociais, de ampliação de fóruns. Sobretudo também para uma política de mobilidades

intraurbana, interurbana e intrarregional, eficiente, integrada e barata.

O eixo da sustentabilidade implicará a prática da solidariedade e da inclusão, hoje e

no futuro, implicará pensarmos a cidade do amanhã. É um eixo que agrega políticas

voltadas para a sustentabilidade ambiental, social e econômica. Então, relacionam-se

não apenas as políticas vinculadas à questão ambiental, mas também políticas de

desenvolvimento produtivo sustentável.

Finalmente, o eixo seguridade significará condições plenas de vida. A proposta é

que esse tema agregue, agrupe e integre políticas não só de segurança contra a

violência  e  ameaças  à  vida,  mas  também  políticas  de  segurança  nutricional,

alimentar, no trabalho e na moradia. 

Esse conjunto de políticas se propõe como uma forma de construir um processo de

governança urbano e regional, que possa reduzir as desigualdades socioespaciais e

econômicas,  promovendo  inclusão  de  Municípios  e  populações  de  uma  forma

articulada. O propósito é trazer uma proposta metodológica que possa contribuir para

articular  e  apoiar  financeira  e  institucionalmente  os  Municípios,  integrados

intersetorialmente e microrregionalmente. Obrigada. 

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Profa. Jupira. Com a palavra, o Prof. Clélio. 

O Sr. Clélio Campolina Diniz - Estou profundamente constrangido por ter de pedir

licença para sair, mas me programei mal por achar que o seminário terminaria mais

cedo. Estou com a agenda cheia na Pampulha e não gostaria de deixar as pessoas

esperar.  Lamento profundamente e parabenizo a Assembleia pela iniciativa, assim

como os  colegas  que  fizeram  suas  exposições.  Sou  um  profissional  desta  área,

independentemente de ser Reitor e professor da Faculdade de Ciência Econômicas.

Gostaria de voltar a participar da discussão desse tema. Desejando a todos muito

sucesso, peço licença àquele que falará em seguida ou logo depois por eu já não

poder esperar. Ela já me prometeu uma aula depois. Obrigado. 

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos,  Prof.  Clélio,  sua presença nesta  Casa,  assim
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como sua exposição que contribuiu imensamente para os debates. Muito obrigado. 

Apresentação de Sugestões

O  Sr.  Presidente  -  Assistiremos  agora  a  um  vídeo  com  sugestões  do  Prefeito

Municipal de Lagoa Santa, Rogério Avelar, e do Prefeito Municipal de Santa Luzia,

Gilberto Dorneles, para subsidiar  a construção da agenda da Assembleia para os

próximos anos. 

- Procede-se à apresentação do vídeo.

O Sr. Presidente - Neste momento, faremos a leitura de mais algumas contribuições

recebidas via consulta pública. Sugestão enviada por Ronaldo Sousa, de Santa Luzia:

promoção de capacitação em administração pública para os Prefeitos eleitos.

Sugestão  enviada  por  Sônia  Maria  Moreira  Mariquito  Naime  Silva,  de  Pará  de

Minas:  divulgação  do  Plano  Diretor  da  Região  Metropolitana  e  criação  de

mecanismos para envolver os Prefeitos.

Sugestão  enviada  por  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,  de  Belo  Horizonte:

garantia de acessibilidade em todos os prédios públicos do Estado.

Abriremos agora espaço para as contribuições dos participantes e convidamos José

Abílio Pereira, do Crea, para sua manifestação.

O Sr. José Abílio Pereira - Boa-tarde. Sou assessor do Crea, Conselheiro Estadual

de  Desenvolvimento Regional  e Política Urbana e Conselheiro  Metropolitano.  Nos

dois Conselhos, sou um dos Conselheiros que representam a sociedade civil.

Fiz  minha  sugestão  por  escrito,  que  na  verdade  é  quase  uma síntese  do  que

ouvimos  aqui:  implantar  e  implementar  no  Estado  de  Minas  um  processo  de

planejamento de desenvolvimento regional que considere as questões econômicas,

sociais e ambientais das diversas regiões do Estado. Incorporar necessariamente,

nesse planejamento,  as questões relativas ao desenvolvimento urbano e rural,  ao

saneamento  básico  -  abastecimento  de  água,  coleta  e  tratamento  de  esgotos,

tratamento de resíduos sólidos incluindo coleta seletiva e reciclagem de materiais

descartados, drenagem urbana. Pensar ainda, necessária, em educação, capacitação

e  profissionalização  para  o  desenvolvimento  regional;  na  complementaridade  dos

Municípios em ações e cuidados com a saúde e com a segurança; nos transportes

regionais e na mobilidade urbana. Esses seriam itens, entre outros. Produzir esse
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planejamento  e  as  respectivas  ações  visando  à  governança  regional,  com  a

contribuição necessária  de  Estado e  Municípios;  Poderes  Executivo,  Legislativo  e

Judiciário; universidades e centros de ensino e pesquisa de cada uma das regiões;

empresários  dos  diversos  setores  econômicos;  sociedade  civil,  em  especial  os

inúmeros  Conselheiros  que  participam  de  diversos  conselhos  distribuídos  aos

Municípios,  inclusive  os  que  acompanham  a  implementação  dos  planos  diretores

municipais;  para  que  possamos  realmente  construir  planos,  planejamento  e

governança regional.

Temos  um  plano  na  Região  Metropolitana  entregue  pela  universidade  em

dezembro,  que já  foi  citado  aqui,  mas,  infelizmente,  ele  não está  acessível.  Não

conseguimos conhecer o plano depois de pronto. Fomos chamados durante meses

para  participar  das  discussões,  mas  desde  dezembro  o  plano,  infelizmente,

desapareceu. Então, queria fazer um apelo a todos para que esse plano viesse ao

conhecimento  não  só  de  nós,  sociedade  civil,  mas  também  dos  Municípios,  que

pagaram uma parte desse plano diretor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, José Abílio. Com a palavra, a Sra. Ana Ester Veloso

Campos.

A Sra. Ana Ester Veloso Campos - Boa-tarde. Apesar de ser da saúde, estou aqui

como cidadã. Gostaria de falar para o João Luiz em especial. O metrô, que achei que

você  fosse  abordar,  é  o  carro-chefe  durante  as  eleições.  Após  as  eleições,  ele

adormece novamente. Em meu entendimento, assim como a saúde, o transporte é

constitucional, direito de todos nós, cidadãos. Em Belo Horizonte há um metrô que

não anda. Anda pouco e, durante as eleições, volta a ser lembrado. Os técnicos de lá

fizeram um projeto, há a extensão do Barreiro à região hospitalar, Pampulha-Savassi.

Agora falam em parceria público-privada em segundo plano e,  em primeiro plano,

BRT. É a solução? Essa é a pergunta para você. 

Qual  seria  a  solução  na  rodoviária  e  em  vários  complexos?  Seria  o  BRT,  um

elevador para descongestioná-los?

Volta-se a falar  em parceria público-privada.  A experiência que temos no Brasil,

mais especificamente no Rio e São Paulo, é que se privatizou, e não se resolveu o

problema. Então como fica o transporte em Belo Horizonte? Em Contagem, a Prefeita
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Marília fala em metrô, bem como a Prefeita Maria do Carmo, em Betim. Em Belo

Horizonte, fala-se em BRT. Como integrar, então? A população já não pode sair com

os automóveis. Os ônibus estão em estado caótico. Aonde vamos chegar? 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. João Luiz da Silva Dias para a resposta.

O Sr. João Luiz da Silva Dias - Realmente, trata-se de uma questão difícil, pois o

transporte público nem sequer consegue concorrer com a motocicleta. É mais barato,

do ponto de vista do custo privado, o cidadão comprar uma motocicleta e pagá-la que

ele andar no transporte coletivo, que, como bem de mercado, é inferior, pois exclui as

pessoas de menor renda. Assim, quando as pessoas adquirem mais renda, elas são

excluídas por ele, como bem inferior. Quando o transporte é tratado dessa forma, a

solução é muito difícil. Se formos construir o metrô, não há parceria público-privada

que o viabilize. Se o sistema é baseado no pagamento dos usuários, um transporte

mais qualificado custará mais. 

A primeira grande questão que se coloca é recuperarmos a natureza do transporte

público como bem público.  O bem público se lê  de uma forma diferente.  Não se

produz por regras de mercado, pois é um bem orçamentário. Déficit em transporte

público  produz  pessoas  excluídas  desse  transporte,  transportadas  em  más

condições, que levam muito tempo para chegar ao destino e são penalizadas por

muitos  transbordos.  Isso  é  déficit  em  transporte  público.  Nos  países  mais

desenvolvidos e até nos asiáticos, está-se investindo no transporte público como bem

orçamentário. O transporte, além de receber recursos para subsidiar sua operação,

recebe recursos para sua implantação.  Assim fez a Espanha,  Madri,  desde 1985.

Havia lá uma rede de metrô semelhante à de São Paulo, de 65km, e hoje há 215km.

Em  Madri  há  5  milhões  de  habitantes,  contra  20  milhões  de  São  Paulo  no  seu

aglomerado, no seu conjunto.

Então  a  nossa  grande  questão,  como  o  próprio  problema  do  nosso

desenvolvimento,  é a  informação.  Precisamos de informações  sobre o  projeto  do

metrô. É essa discussão que se deve fazer. Temos de clarear quais são as propostas

efetivamente  de  Belo  Horizonte,  de  Betim,  de  Contagem,  dos governos federal  e

estadual, para o metrô de Belo Horizonte, a fim de nos posicionarmos e fazermos

uma convergência das forças políticas da sociedade, objetivando uma solução.
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Assim,  a  informação,  como  se  está  fazendo  neste  fórum,  é  essencial  à

compreensão  do  problema.  Precisamos  de  publicidade  em  relação  à  questão  do

metrô.

No que se refere ao BRT, já havíamos tido uma manifestação aqui em que se disse

que ele é um paliativo. Não se trata disso. É uma solução de transporte, que tem as

suas limitações. Uma coisa é desapropriar as Avenidas Antônio Carlos, Pedro I, para

implantar  as  pistas  segregadas  para  ônibus;  outra  é  fazer  a  mesma  coisa  nas

Avenidas Afonso Pena, João Pinheiro, Alfredo Balena, na Rua da Bahia, onde não se

farão desapropriações. Se é uma rede de transporte integrada, BRT, como se fez em

Curitiba e Bogotá, não se pode fazer um pedacinho na Nossa Senhora do Carmo e

continuar  no outro  lado,  nas  Avenidas Antônio  Carlos  e  Cristiano Machado.  Esse

sistema estruturado levará pessoas de um lado a outro, o que significa passar na

região  central,  onde  falta  espaço  para  automóvel.  Devemos  dar  espaço  para  o

transporte público. Há possibilidades reduzidas para o BRT de um projeto incompleto.

Como fazer as contas se não possuímos projeto para a área central,  que apenas

agora foi contratado? 

Sabemos  que  é  preciso  fazer  investimentos  pesados  no  transporte  de  maior

capacidade que,  rigorosamente,  é  o metrô  subterrâneo,  que vá,  por  exemplo,  da

Savassi à Pampulha, na região hospitalar, e assim por diante. Belo Horizonte e toda

cidade de grande porte precisam ter soluções de capacidade para os volumes de

demanda,  ou  seja,  um  transporte  de  segregação  absoluta  e  uma intensidade  de

tráfico que apenas o transporte metroviário é capaz de suprir.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. João Luiz pelos esclarecimentos. 

Palavras da Sra. Rita Velloso

Obrigada. Agradeço o convite da Assembleia e quero felicitá-la pela iniciativa do

fórum, além de desejar um bom final de tarde a todos que estiveram presentes até

este  horário.  Sr.  Presidente,  pedirei  sua  licença  para  estabelecer  em  minha  fala

alguns  nexos  entre  planos  urbanos,  transformações  da  esfera  política  e  a

intersetorialidade na gestão das políticas públicas. 

Minha comunicação está  ancorada  nas  conclusões  de  dois  trabalhos  de  que o

observatório  de políticas urbanas da PUC Minas participou ao longo dos anos de
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2009 e 2010. Um deles é o plano metropolitano, o PDDI, e o projeto realizado em

conjunto com a Sedu e o Ministério das Cidades, que integrou o sistema estadual de

capacitação para elaboração dos planos locais habitacionais de interesse social, em

Municípios de Minas Gerais com menos de 20 mil habitantes. 

Nos  dois  casos,  o  Opur/Proex,  o  observatório,  se  ocupou  em  pensar  as

capacidades  institucionais  envolvidas  no  processo  de  planejamento,  em  especial

discutindo  de  que  modo  as  escalas  do  território  envolvidas  permitiram  que  se

efetivasse a cooperação interinstitucional, tendo em vista as mudanças operadas nos

padrões  tradicionais  das  políticas  públicas,  ou  seja,  mudanças  associadas  à

consolidação de novas formas de governança. 

É  bastante  conhecido  por  todos  o  contexto  de  discussão  sobre  planejamento

urbano  no Brasil  pós-Constituição  de  1988,  tanto  em seus  avanços  -  agenda  da

reforma urbana, estatuto da cidade, conferências das cidades, conselho da cidade e

planos diretores participativos - como em seus entraves. Aí podemos falar de toda a

sorte  de  dificuldades  políticas,  institucionais  e  burocráticas  impostas  à  ação

concertada  e  cooperativa  nos  diversos  níveis  de  governo  e  a  consequente

repercussão em suas sociedades. 

De modo geral, ainda é incipiente no Brasil a sistematização da investigação sobre

a  fragmentação  e  a  setorização  no  planejamento  e  implementação  de  políticas

públicas. Há, entretanto, um progressivo esforço de análise da forma de atuação das

redes políticas e da engenharia das relações intergovernamentais. Por sua vez, os

movimentos urbanos alcançaram no Brasil condição especial se comparados a outros

países  do  mundo:  uma  certa  unidade  em  torno  do  ideário  da  reforma  urbana,

principalmente no que diz respeito à observância do direito à cidade e à cidadania

para  todos,  e,  em  especial,  no  enfrentamento  dos  imensos  problemas  da

desigualdade socioespacial brasileira. 

Para tentar responder à pergunta norteadora deste fórum, vou elencar, de forma

breve  e  em  suas  linhas  principais,  alguns  aspectos  da  institucionalidade  que  se

referem ao tema da gestão e do planejamento urbanos em Minas Gerais no que

tocam, por um lado, em ponderar sobre o “status” da cooperação interorganizacional

dos  diversos  níveis  e  setores  governamentais.  A seguir,  discutir  a  efetividade  da
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participação das populações nos processos decisórios referentes a seus ambientes

urbanos. 

Em  termos  da  capacidade  institucional,  no  caso  específico  de  Minas  Gerais,

conclui-se que é preciso consolidar e fortalecer a compreensão sistêmica do espaço

urbano-regional  e evidenciar,  a  partir  do espaço e do território,  a  necessidade da

realização de pactos sociais para a solidariedade metropolitana e a sobrevivência da

totalidade metropolitana. 

No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, tanto no que se refere à

Rede  de  Cidades  quanto  no  papel  desenhado  para  as  cidades  nos  Cenários

Exploratórios  de  Minas  Gerais  para  o  período  de  2007-2023,  a  ênfase  para  o

desenvolvimento recai sobre a competitividade de Minas em relação ao Brasil e ao

mundo. O PMDI constrói quatro cenários a partir do que domina “incertezas críticas”,

isto  é,  “condicionantes  de  futuro  com  baixo  grau  de  previsibilidade  e  elevado

impacto”. 

Na composição do denominado “ambiente mineiro”, o “desenvolvimento da RMBH e

rede  de  cidades  mineiras”,  o  PMDI  entende  a  rede  urbana  como  síntese  das

transformações atuais da economia, que consiste em elemento de planejamento para

fins  de  alocação  de  investimentos  públicos  e  privados.  O  documento  explicita  a

expectativa  de  melhor  cenário  para  a  RMBH,  afirmando  que  “a  governança

metropolitana  é  um  vetor  de  transformações  para  ampliar  a  inserção  nacional  e

internacional da RMBH e expandir sua capacidade de polarização sobre o território

mineiro”. Em seção do texto intitulada “O Estado do Estado”, a análise da RMBH se

faz a partir do perfil dos Municípios e do IDH, anotando que a região metropolitana é

“uma vasta cobertura territorial,  compreendendo vários Municípios que, entretanto,

são muito pequenos em relação à Capital do Estado”.

Contudo, ainda que haja no PMDI uma precisa categorização das cidades de Minas

Gerais, para estabelecer metas de desenvolvimento daqueles componentes da Rede

de Cidades e o PMDI - aliás,  cito de novo:  cidades criativas, seguras, dinâmicas,

bem-cuidadas,  com  ampla  gama de  serviços  públicos  e  privados  e  detentora  de

amenidades urbanas -, o documento não se detém na análise espacial ou mesmo na

discussão sobre o planejamento territorial nem aprofunda o papel da sociedade civil
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na construção desse cenário de “conquista do melhor futuro”.

No PMDI, o “Desenvolvimento da RMBH e da rede de cidades mineiras” é uma

variável específica, isto é, uma variável entre as muitas “entrelaçadas numa cadeia de

influências  mútuas,  cujas  hipóteses alternativas se complementam” e  que devem,

sim,  “interconectar-se  para  conformar  diferentes  cenários  para  o  Estado”.  Nesse

documento,  espera-se  que  a  RMBH  se  consolide  como  núcleo  qualificado  de

integração socioeconômica, assumindo a posição de centro de serviços avançados,

parte  de  uma  “rede  de  cidades  dinâmicas,  com  elevado  perfil  polarizador  e

provedoras de  serviços coletivos  de escala  de boa qualidade -  educação,  saúde,

formação profissional, logística e cultura”.

Ora, o que nos parece ser crucial acrescentar a esse raciocínio é exatamente o que

apresentou o conjunto de propostas do PDDI, plano metropolitano, construindo uma

consideração bastante acurada dos problemas urbanos de uma região do porte da

RMBH,  especificamente  no  que  diz  respeito  a  um  cotejamento  entre  aparato

institucional  e  desenvolvimento  das  cidades  que a  compõem;  a  uma análise  dos

processos de gestão que permita somar aos âmbitos restritos do poder público a

participação de diversos atores de forma compartilhada;  e,  principalmente,  a uma

abordagem territorial, articulada ao poder e à política e adequada à defesa do bem-

estar da sociedade e à superação das carências coletivas. 

Para a RMBH, assim como o conjunto urbano do nosso Estado, é preciso pensar

em instâncias  mediadoras e  modos de articulação que contribuam para  o  debate

sobre reais alternativas de gestão e planejamento dos territórios urbanos; em outras

palavras, é preciso fortalecer a capacidade institucional pensando a institucionalidade

como  conjunto  de  organizações  capazes  de  empreender  ações  políticas

descentralizadas  e  efetivas.  Assim,  será  possível  alcançar  o  nível  de  inserção

necessária para que as ações públicas possam responder aos problemas detectados

entre os diversos atores sociais.

Do  ponto  de  vista  de  uma  escala  espacial  que  dê  conta  do  processo  de

metropolização, é preciso consolidar a superação do padrão localista das políticas

públicas.  Nesse  caso,  deve-se  buscar  entender  quais  possibilidades  legítimas

estariam  sendo  gestadas  nas  esferas  governamentais  e  nos  movimentos  sociais
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urbanos  para  alterar  o  padrão  localista  e  a  fragmentação,  quando  se  trata  de

proposição e da implementação das políticas públicas.

No contexto do Brasil dos dias atuais, o planejamento urbano é um dispositivo, uma

estrutura  e  um  conjunto  de  técnicas  e  de  cadeias  operativas,  um  campo  de

possibilidades. Dizendo de outro modo, trata-se menos de fazer planos do que de

aplicar  dispositivos  que  os  elaborem,  discutam,  negociem,  que  os  façam  evoluir.

Trata-se de um urbanismo reflexivo: a análise já não precede a regra e o projeto, mas

está  presente  permanentemente.  O conhecimento  e  a  informação são produzidos

antes, durante e depois da ação. Em última instância, o plano é um dispositivo que

permite  pautar  a  gestão  cotidiana  de  uma  complexa  organização  técnico-

administrativa.  Reciprocamente,  o  projeto  urbano  torna-se  plenamente  um

instrumento  de  conhecimento,  de  negociação  e  de  evidente  envolvimento  da

sociedade civil.  Na soma de algumas variáveis  atuais,  o  planejamento urbano no

Brasil  não se faz sem contradição. É complexa a tarefa de equacionar num plano

urbano  a  intensa  atualização  técnica  que  é  possível  obter  hoje;  a  aumentada

capacidade de intervenção dos governos na cena urbana; a aumentada capacidade

de intervenção dos atores sociais na cena urbana; e sobretudo a relação entre modos

e as prioridades do desenvolvimento, as prioridades social e econômica e a oferta

universal de serviços, equipamentos e possibilidades da vida urbana.

As  equipes  multidisciplinares  de  planejamento  -  a  exemplo  daquela  que

recentemente elaborou o PDDI para a RMBH -, para estabelecer os nexos entre a

urbanização e  a  transformação  da  esfera  política,  estão  obrigadas  a  lidar  com a

transformação das funções urbanas frente às novas necessidades coletivas, a um

processo de reorganização da administração pública,  às  mudanças no arcabouço

normativo da participação política e às novas perspectivas diante da reestruturação

produtiva em arenas políticas transescalares da nova inserção do Brasil no mundo.

Pelo que se menciona acima, deve-se sustentar uma transformação na moldura

institucional  e  legal  do  planejamento,  para  que  se  estreitem  as  relações  entre

planejamento  integrado  e  políticas  setoriais  urbanas.  É  comum  a  menção  aos

conflitos entre a necessidade de integração, inerente ao planejamento, e a autonomia

do  planejamento  e  da  implementação  de  políticas  públicas  setoriais.  Como  sua
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condição de possibilidade e de efetiva implementação, um plano urbano não se pode

esquivar de formular e responder perguntas: qual o lugar que o planejamento urbano

ocupa,  de  fato,  na  administração  pública?  Quais  são  os  termos  efetivos  desse

posicionamento  na  relação  entre  planejamento  e  gestão?  Quais  são  as  novas

mediações  relativas  à  articulação,  cooperação  e  capacitação  entre  planejamento

urbano e políticas setoriais?

Em sentido amplo, um ambiente institucional se consolida a partir da habilidade de

um governo para formular, coordenar e avaliar políticas públicas, definir e exercer um

projeto de governo,  manejando seus recursos de poder,  mas sobretudo buscando

apoio na sociedade e garantindo a legitimidade para a execução de seus programas.

Essa  delimitação  conceitual  assume  uma  dupla  inserção.  Por  um  lado,  a

compreensão dos mecanismos instituídos pelos governos; por outro, a repercussão

desses mecanismos na vida da sociedade a quem os governos se destinam.

O  importante,  finalmente,  no  que  tange  à  capacidade  institucional,  não  são

exclusivamente  as  regularidades  estabelecidas  em  lei,  mas  muito  mais  as

disposições de poder, as redes, as correntes, as intermediações, os pontos de apoio,

as diferenças de potencial que caracterizam uma forma de poder que, sabemos, são

constitutivos, ao mesmo tempo, do indivíduo e da coletividade. 

Talvez  o  maior  desafio  da  governança  urbana  regional  seja  abrir  espaços  de

participação popular, fazendo frente à representação preferencial dos hipercidadãos

nos  arranjos  colegiados.  Para  tanto,  ressalta-se  a  necessidade  de  politização  do

debate sobre o urbano, em sua natureza - um debate que atualmente se recolhe,

muitas vezes, aos formatos já estabelecidos institucionalmente -, colocando-se em

destaque a questão do poder. Afinal, “quem manda na metrópole” e, principalmente,

qual é a correlação de forças dos interesses que se encontram em jogo? Essa é a

pergunta que precisamos nos fazer.

Em nível de reflexão argumentativa, colocamo-nos, ainda, uma última pergunta que

serve para imaginar as situações-limite a que poderíamos chegar ou aquelas que

deveríamos evitar. Estaríamos construindo esferas públicas de negociações legítimas

que possam se tornar arenas de debate entre os distintos segmentos da sociedade

civil,  ou  estaríamos  -  na  esfera  de  um  arcabouço  jurídico-institucional  que  sirva
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ajustadamente  aos  processos  de  aglomeração  metropolitanos  -  à  mercê  de  um

consenso estabelecido  que  em  tanto  contribuem  para  desconstruir  a  cidadania  e

naturalizar o pensamento único?

Quando  se  trata  de  avaliar  a  participação  efetiva  da  população  nos  processos

decisórios, a presença e a atuação dos conselhos gestores, conclui-se rapidamente

que é preciso educar para a política, mantendo o foco da atenção nos indivíduos que

vivem uma vida urbana, famílias e comunidades locais, quaisquer que sejam as suas

escalas.  Também  se  conclui  que  a  educação  política  não  pode  ser  meramente

instrumental,  pois  sua  finalidade  é  conseguir  a  combinação  entre  autonomia  e

inserção, levando o indivíduo e os grupos a compreenderem as condições da sua

existência em um determinado contexto social. Uma vez que essa cultura política faça

parte  do  cotidiano  da  sociedade  civil,  a  participação  passa  a  significar  uma

apropriação  complexa  das  condições  existenciais.  E  essa  apropriação  tem,  por

consequência,  variadas formas de atuação prática dos atores. Participar  implicará

modos de cooperar, compreender a partir de que lugar se fala e de que lugar falam os

outros. Colocar na mesa os prejulgamentos e compreender a situação histórica, o que

se transfere por meio da tradição ou mesmo por meio das experiências. Participar

implica saber denominar  as relações de poder em sua forma integral,  isto é,  não

somente aquela que está presente na relação capital-trabalho, mas também aquelas

que se dão nas famílias, nos movimentos sociais urbanos, nos partidos e nas esferas

de governo. 

Em  face  de  uma pedagogia  urbana,  a  participação  exige  fazer  planejamento  e

gestão urbanos dentro de um raio de alcance decisório do conjunto dos cidadãos.

Tornar, para usar as palavras e as ferramentas de Ivan Illitch, o planejamento e a

gestão urbanos mais conviviais. Fazer o conhecimento acessível aos indivíduos, de

modo  que  a  sociedade civil  possa dominar  essa linguagem  e  experimentar  esse

idioma  com  fluência.  A  convivialidade  é  ferramenta  para  manter  e  instigar  a

imaginação e a autonomia para permitir opinar e decidir com conhecimento de causa.

Obrigada. 

O Sr. Presidente - Agradecemos à expositora Rita Velloso, que nos traz questões

decisivas. Sabemos que, sem a radicalização democrática, não será possível efetivar
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processos  de  desenvolvimento  sustentável.  Assistimos  a  um  conceito  ainda  em

construção,  ou  em disputa,  da sustentabilidade,  que vem sendo usado,  de  forma

indiscriminada,  pelos  mais  diversos  públicos,  cada  um  segundo  sua  visão  e  seu

interesse. Todos defendem sua visão, sua noção, seu conceito de sustentabilidade ou

de desenvolvimento sustentável. 

Se,  de  fato,  quisermos  promover  o  desenvolvimento  sustentável,  precisaremos

avançar  e  aprofundar  nos  mecanismos  de  participação  social  e  garantir  que  os

espaços  de  participação  sejam  efetivos,  do  ponto  de  vista  do  encaminhamento

daquilo que emana efetivamente da sociedade. Entendemos que esses espaços são

fundamentais. Há muitas outras iniciativas nessa direção na nossa sociedade. Agora

é preciso reconhecer, segundo a exposição da Rita, a distância a que ainda estamos

de promover  instrumentos  reais,  em que  a população se enxergue como espaço

efetivo capaz de influenciar e dirigir as políticas públicas. 

Estamos diante do grande desafio de promover a cidadania real, efetiva, em que

manifestações e contribuições formais possam avançar. Assim, agradeço, mais uma

vez, à Rita Velloso sua participação.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Faremos a leitura de mais algumas contribuições recebidas pelo

Consulta Pública.  Contribuição enviada por Edmo Luiz da Cunha Pereira, de Belo

Horizonte: criação de mecanismos que facilitem a relação com as diversas regiões do

Estado, como conselhos regionais, com a participação de lideranças da sociedade,

do empresariado e do governo.

Sugestão enviada por Geraldo Rosa Soares, de Governador Valadares: promoção,

por parte da Assembleia Legislativa, das articulações políticas necessárias junto ao

Congresso  Nacional,  para  que  os  Estados  retomem  sua  autonomia  quanto  à

condução dos processos de emancipação de Municípios,  autorizando, desde já,  a

realização de consultas plebiscitárias aos Distritos interessados. Temos visto diversas

manifestações por emancipação em Minas Gerais.

Neste  momento  daremos  início  à  fase  final,  de  apresentação  de  sugestões  e

debates. Mais uma vez, solicitamos a quem fizer uso do microfone que se identifique

com clareza e seja objetivo e sucinto. Com a palavra, o Sr. Sebastião José Marques
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de Oliveira, da administração da Hidrovia do São Francisco, de Pirapora.

O  Sr.  Sebastião  José  Marques  de  Oliveira  -  Sou  gestor  da  Hidrovia  do  São

Francisco, um órgão federal em Minas Gerais que pouca gente conhece. Pirapora

está no final da ferrovia e da hidrovia, da navegação.

Em sua exposição,  o Prof.  Campolina tratou da questão da territorialidade e da

acessibilidade  e  deixou  claro,  no  mapa  apresentado,  a  disparidade  entre  nossas

diversas regiões, sobretudo quando mostrou o Norte de Minas, minha região,  e a

RMBH. Aliás, estamos cada vez mais Minas e cada vez menos Gerais. Por todo o

tempo em que estou aqui, quase todas as intervenções, tanto as presenciais quanto

as que nos chegam, referem-se a Minas. Sou mineiro, de Belo Horizonte, onde nasci

e  me  criei,  mas  acho  que,  como  diz  Milton  Nascimento,  precisamos  olhar  um

pouquinho mais para o interior, para os Gerais.

A navegação  no  São  Francisco  é  hoje  uma  realidade.  Gostaria  de  fazer  uma

sugestão à Assembleia, Presidente mediador, que é um Deputado do Noroeste de

Minas.  A Vale  do Rio Doce está em Pirapora e recebeu incentivo do governo do

Estado; tem seu terminal logístico, recuperou o ramal ferroviário, que liga Pirapora a

Corinto - portanto estamos agora ligados a Tubarão. A navegação no São Francisco

vai de Pirapora a Juazeiro e Petrolina - são 1.371km -, e a BR-365 cruza a nossa

região. Portanto, Pirapora, como sua região, é hoje uma plataforma multimodal, o que

nos coloca fora dessa visão rodoviarista de que tudo passa pelo transporte rodoviário.

Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  Obrigado, Sebastião.  Fica o registro da proposta do terminal

intermodal em Pirapora. Esperamos que isso de fato saia do papel,  pois está nos

projetos estruturantes do governo do Estado e do governo federal.  Fica, então,  o

registro vindo de Pirapora.  Com a palavra,  Flávia Mourão Parreira do Amaral,  da

Prefeitura de Belo Horizonte.

A Sra. Flávia Mourão Parreira do Amaral - Boa tarde. Sou Gerente de Planejamento

Metropolitano da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura tem em sua estrutura uma

gerência  e  um  projeto  estruturador  específico  para  tratar  do  desenvolvimento

metroplitano  por  entender  que  o  desenvolvimento  da  cidade  de  Belo  Horizonte

depende intrinsecamente do que vai acontecer com a Região Metropolitana. 
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O que quero trazer aqui? Primeiro, quero falar sobre a gestão metropolitana e as

exposições  muito  ricas  que  foram  feitas.  Aliás,  quero  agradecer  a  iniciativa  da

Assembleia, que nos permitiu participar deste encontro. Acho que especialmente o

dia de hoje está riquíssimo em termos das exposições feitas e da importância do

tema para a gestão do desenvolvimento regional em Minas Gerais. Especificamente

sobre a gestão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, como foi dito pelo João

Luiz e pela Jupira, quero chamar a atenção para o fato de que o arranjo criado em

Belo Horizonte é inovador,  mas esbarra em várias dificuldades. Primeiro, temos a

própria rigidez do nosso federalismo, que estabelece como entes federados a União,

o Estado e os Municípios. A região metropolitana não é um ente federado. Depois, há

ainda a dificuldade da ausência da cultura de colaboração. Não existe a prática de

atuar em colaboração, principalmente entre os Municípios. Quero ainda destacar a

dificuldade  da  fragmentação  da  gestão  estadual  no  que  diz  respeito  à  gestão

metropolitana. Apesar de hoje termos uma secretaria extraordinária para cuidar da

gestão metropolitana, há diversas secretarias do Estado que dizem respeito à região

metropolitana, mas que trabalham de forma desarticulada. Então, é preciso ter um

olhar especial com relação a essa integração da própria gestão estadual para a figura

da região metropolitana, que foi criada por lei estadual.

Segundo, hoje temos instrumentos importantes nesse arranjo metropolitano. Quero

destacar, em especial,  o PDDI, que, como foi dito, é instrumento essencial para a

retomada do planejamento metropolitano, mas que não é um manual de intervenções,

não é um manual de obras. Apesar de não conhecermos a finalização desse plano,

sabemos que ele vai concluir em uma indicação do processo - como a Rita chamou a

atenção  -  de  diálogo  e  construção.  Na realidade,  ele  será  um instrumental,  uma

ferramenta para subsidiar  decisões que necessariamente terão de ser dialogadas.

Então, esse plano que foi construído de forma participativa com a sociedade e os

Municípios  não  pode  simplesmente  ser  deixado  em  uma  gaveta,  não  pode  ser

enterrado. Então, quero conclamar que esta Casa tenha a necessária atenção para

que esse plano possa ser efetivamente utilizado como instrumento de retomada do

planejamento metropolitano.

Terceiro,  temos,  no  caso  da  região  metropolitana,  ainda  o  Fundo  de
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Desenvolvimento Metropolitano e a Agência de Desenvolvimento Metropolitana, que

podem, com grande capacidade, substituir a instituição de consórcios metropolitanos,

como disse o Deputado. A instituição de consórcios é extremamente morosa, penosa

e burocrática, e hoje há instrumentos de gestão muito mais ágeis e que precisam ser

melhor explorados. Então, espero que a Assembleia possa acompanhar e diligenciar

esses  instrumentais  de  gestão  metropolitana mencionados  para  que  efetivamente

possamos avançar nessa questão.

Quero ainda abordar um segundo tema, sem me alongar muito. Quando tratamos

de áreas conurbadas, tanto na Região Metropolitana de Belo Horizonte quanto em

outras regiões, vivemos, no dia a dia, problemas e conflitos na gestão de fronteiras.

Um  Município  não  pode  atender  a  população  de  um  outro,  sob  pena  de  ser

responsabilizado e não ter  recursos para isso. Então, precisamos construir  alguns

instrumentos, como fazer a gestão nessas áreas de fronteira. Muitas situações, como

é o caso, por exemplo, do confisco, que já foi trazido nesta Assembleia, podem ser

resolvidas  com  alterações  das  divisas  municipais.  No  entanto,  hoje  estamos

agarrados, vamos falar assim, e não podemos alterar nenhuma divisa municipal em

função da falta da regulamentação do § 4º do art. 18 da Emenda Constitucional nº 15.

Estamos há mais de 14 anos “batendo cabeça”, tentando construir. Há um grande

medo em criar  novos Municípios, principalmente por questões eleitorais,  mas isso

engessa também a definição desse tipo de conflito. Então, a outra sugestão é que a

Assembleia acompanhe e participe da construção dessa solução junto ao Legislativo

Federal. Deixarei a sugestão, por escrito, no “site”, porque considero um tema sobre o

qual precisamos muito debruçar e construir soluções conjuntas. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Flávia.  Convidamos  a  Sra.  Virgínia  Lúcia

Menezes Pacheco, do Espasso Conseg. 

A Sra. Virgínia Lúcia Menezes Pacheco - Boa tarde a todos. Sou Oficial da Polícia

Militar da ativa. Estou de férias e venho aqui contribuir como cidadã.

Muito já se falou sobre mobilidade urbana. Deputado, há uns meses, participamos

de  um  ciclo  de  debates  sobre  a  mobilidade  urbana.  Na  ocasião,  destacamos  o

problema da BR-381.  Salvo  engano,  quem presidiu  o ciclo  foi  o  nobre Deputado

Carlin Moura. Ele nos relatou que seria realizado posteriormente um ciclo de debates
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sobre a BR-381. Registro que esperamos que esse ciclo não demore a se realizar

porque acompanhamos todos os dias inúmeras mortes nessa rodovia.

O rodoanel também começou a ser discutido. As pessoas já estão fazendo alguma

coisa, mas parece que a licitação só se iniciará em abril.

Também  queremos  contribuir  falando  sobre  a  situação  do  metrô.  Penso  que  a

Assembleia poderia participar dessa discussão. Isso deve fazer parte da sua agenda.

É  preciso  haver  novas  composições  para  o  metrô  a  curto  prazo,  porque  sua

ampliação  ainda  “dará  muito  pano  para  manga”,  utilizando  um  português  claro.

Ouvimos vários Deputados da Casa abordarem a extensão do metrô até Betim. A

Deputada Maria Tereza Lara foi veemente no último ciclo de debates. Gostaríamos

que essa questão de mobilidade urbana fosse parte da agenda da Assembleia nos

próximos  anos,  mas  que a  solução  não demorasse tanto;  que o  problema fosse

resolvido da melhor forma possível e a curto prazo. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Virgínia. Neste momento, devolveremos a

palavra aos componentes da Mesa, para as considerações finais. Com a palavra, o

Sr. Sandro Veríssimo Oliveira de Miranda.

O  Sr.  Sandro  Veríssimo  Oliveira  de  Miranda  -  Reafirmo,  nestas  considerações

finais,  que  o  governo  do  Estado  vem  dando  cada  vez  mais  centralidade  para  a

questão metropolitana, de 2003 até hoje. Estamos vivendo um progresso claro de

uma superintendência; hoje já temos nossa Secretaria e certamente aprimoraremos

os esforços sobre algumas questões que já iniciamos no passado. Esse é o intuito da

criação  da  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana,  além  também  de

avançar no Vale do Aço, que é outra região metropolitana que ainda não tem seu

arcabouço institucional de gestão. 

Em relação à integração das políticas setoriais dentro do Estado, levantada pela

gerente Flávia Mourão, trata-se de um dos desafios da agenda da nova Secretaria.

Queremos aprimorar essa articulação entre os setores do Estado e trazê-los para a

gestão metropolitana, tentando integrar essas políticas setoriais cada vez mais. Já

temos alguns exemplos. A Pesquisa de Origem e Destino está sendo coordenada

pela  Agência  Metropolitana  em  conjunto  com  a  Setop.  Já  não  existe  mais  essa

conversa de “lá”  e “cá”;  temos o PDDI,  que foi  uma construção da Sedru, antiga
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Subsecretaria de Desenvolvimento Metropolitano, sobre o qual a nova Secretaria está

tomando conhecimento e discutindo no Estado. A ideia é fortalecer essa gestão e

trazer os outros setores para discutir e tentar equacionar as políticas setoriais dentro

desse território metropolitano. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, para suas considerações finais, a Sra.

Jupira Gomes de Mendonça.

A Sra. Jupira Gomes de Mendonça - Quero reforçar algumas propostas na direção

da  organização  de  um  sistema  estadual  de  planejamento  e  gestão,  que  possa

organizar-se  em  caráter  metropolitano,  dando  sequência  aos  trabalhos  do  plano

metropolitano. A Flávia resumiu bem que a proposta do plano é montar as condições

para a retomada do planejamento metropolitano em Belo  Horizonte e,  ao mesmo

tempo, ter um sistema que dê suporte à distribuição de recursos e abranja ações de

fortalecimento da capacidade institucional e financeira dos Municípios. A ideia é ter

um sistema organizado a partir das microrregiões, de modo a viabilizar um processo

compartilhado entre Municípios e entre as populações destes. A potencialização da

ação  municipal  pode-se  dar  a  partir  de  uma  articulação  entre  Municípios  na

microrregião, ancorada em processos participativos. Essas questões, levantadas por

vários participantes, devem ser fortalecidas. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, para suas considerações finais, A Sra.

Rita Velloso.

A Sra.  Rita  Velloso  -  Agradeço  novamente  a  oportunidade  de  participar  deste

evento. Reforço as palavras da Sra. Flávia Mourão e do Prof. José Abílio. É preciso

que  o  plano  metropolitano  venha  a  público,  que  as  condições  e  debates  que  já

aconteceram sejam mais amplificados para a sociedade civil, para que possamos, de

fato, atingir a meta deste fórum: fomentar a participação popular, o engajamento da

sociedade civil,  o  trabalho  parlamentar  e,  sobretudo,  aumentar  o envolvimento da

população da RMBH nas suas esferas de planejamento e na possível repercussão

disso nas outras regiões de Minas Gerais. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, para suas considerações finais, o Sr.

João Luiz da Silva Dias.

O Sr. João Luiz da Silva Dias - Agradeço e felicito a Assembleia por esta iniciativa.
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Sinto que o caminho é dar publicidade e trazer à discussão com a sociedade o plano

metropolitano, trazer as informações sobre o sistema de transporte e as propostas do

BRT e do metrô. 

Então que seja dada publicidade e apresentadas as propostas à população. Como

a Flávia Mourão expôs, essa é uma questão delicada. Ao mesmo tempo em que o

Estado propõe a gestão metropolitana, ele próprio, com os diversos setores, trabalha

a realidade metropolitana. Foi dado o exemplo da Setop, que faz o planejamento do

Sistema Metropolitano de Transportes com as Redes Integradas de Transportes  -

RITs  -,  sem  nenhuma  consideração  com  os  sistemas  municipais  e  sem  uma

discussão clara com a sociedade sobre o significado desse sistema. O transporte tem

de ser trabalhado como um bem comum, de interesse metropolitano. Os sistemas

municipais  e  o  intermunicipal  metropolitano  têm  de  formar  um  só  sistema.  Essa

construção se faz por meio da participação de todos os Municípios. O investimento

que este fórum representa deve seguir de forma ampla pelo Estado e Municípios na

construção de um novo federalismo,  de uma nova gestão metropolitana, mas que

seja efetivamente com a cooperação de todos os Municípios e a participação efetiva

da sociedade, como foi muito bem exposto neste encontro. Muito obrigado. Parabéns

à Assembleia.

O Sr. Presidente - Obrigado, João Luiz. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos

componentes da Mesa.  Informamos aos participantes que as sugestões recebidas

durante as discussões temáticas serão agrupadas em um documento, junto com as

participações  encaminhadas  por  via  de  consulta  pública,  as  colaborações  dos

especialistas  e  dos  parlamentares  da  legislatura  anterior.  Esse  documento  será

entregue à Mesa da Assembleia Legislativa ao final do fórum democrático, a fim de

subsidiar a construção da agenda da Casa para os próximos anos. 

A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  manifesta  seus

agradecimentos  aos  expositores,  às  autoridades,  aos  demais  participantes  e  ao

público em geral, e convida a todos para participarem amanhã, dia 23 de fevereiro, a

partir das 9 horas, neste Plenário, da continuação deste fórum democrático, conforme

programação já veiculada. 
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ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/2/2011

Presidência do Deputado Carlos Mosconi

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

da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -

Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras do Sr. Fabiano Pimenta -

Apresentação de sugestões -  Palavras da Sra.  Mônica Viegas -  Apresentação de

sugestões  -  Palavras  do  Sr.  José  Maria  Borges  -  Apresentação  de  sugestões  -

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -

Bosco - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Doutor Viana - Durval Ângelo

- Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - João Leite - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Carlos  Mosconi)  -  Às  9h15min,  declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta  reunião  à  realização do Fórum Democrático para  o

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  com  o  objetivo  de  receber  sugestões  de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar  assento à Mesa a Exma. Sra.  Mônica Viegas,
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Professora Adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG e líder do

grupo de pesquisa em Economia da Saúde e Criminalidade no CNPq; os Exmos. Srs.

Fabiano  Pimenta,  Secretário  Adjunto  de  Saúde  de  Belo  Horizonte,  e  José  Maria

Borges, Consultor da Secretaria de Estado de Saúde; e o Deputado Adelmo Carneiro

Leão.

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  A Presidência registra a presença dos Exmos.  Srs.  Dominic,

Prefeito  Municipal  de  Silvianópolis,  Hamilton,  Vereador  de  Andradas,  e  André,

radialista da Rádio Vinícola. 

Palavras do Sr. Presidente

Em  nome  da  Assembleia,  é  uma  satisfação  recebê-los  nesta  manhã  para

discutirmos  a  questão  da  saúde,  que  é  um  tema  importante  deste  simpósio.

Agradecemos a presença dos expositores, dos Secretários da área da Saúde, dos

Prefeitos e Vereadores do interior  de Minas Gerais e das demais autoridades. De

maneira  especial,  cumprimento  os  meus  colegas  desta  Casa,  Deputados  Almir

Paraca,  Antônio  Genaro,  Antônio  Júlio,  Bosco,  Durval  Ângelo,  João  Leite  e  Luiz

Henrique, e Deputadas Liza Prado e Luzia Ferreira.  A cena é comum em postos de

saúde, ambulatórios e hospitais: grande número de pacientes, longas filas de espera,

reclamações, funcionários malremunerados, falta de medicamentos e de profissionais

especializados,  como  médicos,  enfermeiros,  farmacêuticos,  fisioterapeutas  e

psicólogos.

São frequentes, ainda, em nosso Estado - como, aliás, em todo o País - os casos

de morte por falta de atendimento, de sequelas por negligência, de adoecimento por

problemas de saneamento básico, além de endemias e epidemias que, diante dos

recursos  tecnológicos  já  desenvolvidos,  há  muito  deviam  estar  erradicadas.  É

emblemática, nesse aspecto, a persistência dos casos de dengue na Capital mineira

e em grande número de cidades do interior, numa demonstração de que ainda não

somos  capazes  de  combater  uma  doença  de  causas  e  formas  de  transmissão

fartamente conhecidas e de que nosso sistema de saúde ainda é claramente falho no

aspecto da prevenção.

Não  se  pode,  obviamente,  atribuir  esse  quadro  apenas  às  administrações
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municipais e estaduais, ou mesmo federais, mais recentes, porque nossos problemas

de saúde são tantos e tão arraigados que se torna difícil  de resolvê-los em curto

prazo. Mas fica uma sensação evidente, para todos nós, de que poderíamos estar

fazendo mais.  Há,  naturalmente,  muitos  acertos  e avanços em nosso sistema de

saúde, assim como programas estaduais e municipais que, em médio e longo prazos

certamente  irão trazer  resultados positivos.  É o caso,  por  exemplo,  no âmbito do

Estado, da Área de Resultados “Vida Saudável”, contida no Plano Plurianual de Ação

Governamental.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por sua vez, busca permanentemente

contribuir para o aprimoramento das políticas públicas estaduais referentes a esse

tema, por meio de ações próprias de sua Comissão de Saúde e de discussões em

ciclos  de  debates,  fóruns  e  seminários.  Tais  eventos  já  nos  possibilitaram  colher

valiosos subsídios sobre diversas áreas da saúde, como o atendimento aos idosos, a

assistência  às  mulheres,  a  prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis,  o

enfrentamento às drogas e entorpecentes, a situação dos hospitais, o tratamento da

obesidade e a segurança alimentar e nutricional. Da mesma forma, foram elaboradas

e  aprovadas  nesta  Casa  diversas  leis  referentes  à  saúde,  como  as  que  dizem

respeito ao “exame do pezinho”, à reintegração social dos portadores de sofrimento

mental, à política estadual de medicamentos, aos direitos dos usuários do SUS, ao

Fundo  Estadual  de  Saúde  e,  mais  recentemente,  aquelas  que  dispõem  sobre  o

combate ao tabagismo e o controle da proliferação de mosquitos transmissores da

dengue. Os esforços do governo do Estado e, particularmente, deste Parlamento para

aperfeiçoar  nossas  políticas  públicas  de  saúde  certamente  ganharão  inestimáveis

contribuições neste Fórum Democrático, razão pela qual agradecemos às autoridades

presentes,  aos  expositores,  aos  demais  participantes  e  a  todos  aqueles  que

colaboraram para sua realização.

Ao encerrar minhas palavras, quero apenas fazer uma referência rápida - mas o

assunto é muitíssimo importante - à questão do financiamento da saúde, que tem

altos  e  baixos.  Fica sempre  em  discussão.  A realidade está  sempre  em baixa.  A

discussão, de vez em quando, tem alguns altos, mas a realidade fica sempre em

baixa. Durante as campanhas eleitorais, o tema ocupou um percentual muito grande
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dos espaços das campanhas eleitorais, com a regulamentação da Emenda nº 29, a

melhoria de tabelas, entre outras questões. Passado o período eleitoral, não se fala

mais na Emenda nº 29, que até parece que não existe mais; saiu de cena totalmente.

Agora,  cogita-se a possibilidade da volta da CPMF. Trago esta questão,  pois  não

podemos  abrir  um  simpósio  como  este  sem  abordar  o  financiamento  à  saúde,

fundamental  para  que  o  sistema  tenha  sobrevida  em  boas  condições  e  com  a

qualidade que a população brasileira espera que aconteça. Também não posso deixar

de abordar, no preâmbulo de nosso trabalho, a humanização da saúde, que considero

um dos temas mais atuais e mais importantes do setor. Coloco-o quase no mesmo

nível do financiamento. Podemos ter um sistema adequado, estruturado, mas se não

houver  humanização,  tudo  isso  cai  por  terra.  A  humanização  é  um  aspecto

fundamental. Chamo a atenção das pessoas que nos têm procurado, por meio da

internet, para obter informações sobre a questão da saúde. O percentual das pessoas

que fazem referência, com ênfase, sobre a humanização, é alto.

Agradeço a presença de todos e a atenção dispensada a mim na abertura dos

nossos trabalhos. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - A Presidência convida a todos para assistir  à exibição de um

vídeo produzido pela TV Assembleia sobre o tema saúde.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência informa que, entre um expositor e outro, abriremos

espaço  para  a  apresentação  de  algumas  sugestões  presenciais,  por  escrito  ou

oralmente, e de outras enviadas por  meio de consulta pública, pelo formulário  do

Participe  Agora  e  pelo  0800.  A partir  deste  momento,  os  participantes  poderão

encaminhar  suas  sugestões  por  escrito,  no  formulário  próprio  que  está  sendo

distribuído  pela  equipe  de  apoio.  Aqueles  que  desejarem  fazer  sua  intervenção

oralmente deverão especificar isso no formulário. Informamos que os telespectadores

da  TV  Assembleia  poderão  participar.  Basta  acessar  o  “site”  da  Assembleia  -

www.almg.gov.br -, abrir o “link” do Fórum Democrático e clicar em Participe Agora

para enviar sua contribuição, ou telefonar gratuitamente para o número 08007092564.
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Palavras do Sr. Fabiano Pimenta

Bom dia a todos. Cumprimento o Deputado Carlos Mosconi, a Dra. Mônica, meu

caro amigo José Maria Borges, os Exmos. Srs. Deputados presentes, os Secretários

Municipais de Saúde, os Prefeitos, bem como as demais autoridades e os usuários

do SUS. 

Procurarei abordar a complexidade da situação dos Prefeitos em relação ao SUS,

no  que diz  respeito  ao  acesso à  equidade e  à  integralidade,  sobretudo em Belo

Horizonte,  um  Município  com  2  milhões  e  500  mil  habitantes,  numa  região

metropolitana de 5 milhões de habitantes.

Gostaria de destacar cinco pontos na minha fala. Não poderia deixar de falar sobre

a questão do financiamento, indicada com muita pertinência pelo Deputado Carlos

Mosconi. Sendo esta Casa uma Casa legislativa e política, a somatória de esforços

para  a  regulamentação  da  Emenda  nº  29  é  de  fundamental  importância  para  se

implementar, em sua plenitude, os preceitos do SUS. Digo isso como representante

do Município que aplica 21%, 22% do seu Orçamento em ações de saúde, lembrando

sempre que o preceito mínimo para a esfera municipal é de 15%. 

Os recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de

Saúde são, de fato, uma transferência obrigatória e não voluntária. Todos sabemos

que, hoje, embora tenhamos absoluta confiança no orçamento da saúde, em toda

programação de médio e longo prazo de um Município, grande parte desses recursos

é  de transferência  do  Fundo  Nacional  de  Saúde,  que  ainda é  uma transferência

voluntária.  Mesmo  que  haja  a  vinculação  dessas  questões  do  financiamento  a

contratualizações, metas e desempenho, um passo importante que o SUS deve dar

para alcançar os seus objetivos perante a população, é importante que essa pauta

legislativa e política seja trabalhada.

É  importante  lembrar  que,  desde 1996,  na  NOB-SUS 1996,  existe  o  Índice  de

Valorização de Resultados,  que daqui a pouco completará 15 anos e que precisa

voltar ao debate para que metas de redução de desigualdades - muito bem cogitadas

na abertura -, num Estado como o nosso, de grandes desigualdades, apesar do árduo

trabalho para reduzi-las, possam contribuir  para esse objetivo,  permeado por uma

série de outras ações. Essa questão do financiamento é de fundamental importância
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na pauta da regulamentação da Emenda nº 29,  a fim de garantir  aos Municípios

recursos adequados, ou seja, um maior percentual de recursos, mesmo para aqueles

que já dispõem de mais de 20% do seu orçamento para as ações de saúde, como é o

caso de Belo Horizonte.

Outra questão que quero abordar diz respeito ao exemplo enfatizado na fala de

abertura  do  Deputado Carlos  Mosconi,  sobre a dengue,  que permeia um assunto

muito  mais  amplo,  que  é  a  autoridade  sanitária  do  gestor  municipal.  Falar  de

autoridade sanitária é falar das nossas responsabilidades com as correspondentes

prerrogativas,  para  que,  no  território  de  um  gestor  único,  tenhamos  condições  -

sempre debatendo o assunto com o Conselho Municipal de Saúde, com a Câmara

Municipal e com a Assembleia - de organizar as redes assistencial, de promoção e de

prevenção da saúde, bem como de debater, de forma equilibrada, a incorporação de

tecnologias no elenco de serviços e ações prestadas pelo SUS. Mais que isso, é

importante  trabalharmos  algumas  questões  relacionadas  às  emergências

epidemiológicas. 

Vivemos num mundo globalizado, em que o ir e vir das pessoas dentro do Estado

de Minas Gerais ou de um Estado para outro ou entre países é muito rápido. Assim

sendo,  precisamos  de capacidade organizacional,  a  ser  garantida  pela  Secretaria

Estadual de Saúde e pelo conjunto dos Municípios, para que possamos exercer, de

fato, autoridade sanitária numa questão que não está muito bem regulamentada no

Brasil. Acredito que Minas Gerais seja um Estado de destaque, com um código de

saúde  contemporâneo  e  que  coloca  de  maneira  clara  a  questão  da  autoridade

sanitária. No entanto, existe essa lacuna no âmbito nacional. Na última década e na

década atual,  passamos por três exemplos muito marcantes em relação a isso:  a

síndrome  aguda  respiratória  grave,  a  ameaça  da  influenza  aviária  e,  de  forma

concreta, o H1N1. Na verdade, quando montamos, na RMBH e em todo o Estado de

Minas Gerais, um sistema que articulou a Secretaria de Saúde do Estado, as regiões

de saúde com a saúde complementar e a saúde privada, creio que isso tenha sido

bastante satisfatório para a população de Minas Gerais. Tanto é que o Estado teve

uma  das  taxas  de  mortalidade  mais  baixas  em  decorrência  do  H1N1  do  Brasil.

Trabalhamos no limite, no que se refere à questão da regulamentação oficial e do
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bom senso. Na verdade, existe essa pauta pendente no SUS, porque, ao falarmos de

quarentena e de medidas de contenção de doenças através de isolamento de um

paciente  com  alto  potencial  de  transmissibilidade,  como,  por  exemplo,  o  H1N1,

falamos de uma questão que pode ferir o direito  individual. Dessa forma, também

trabalhamos no limite do direito coletivo.

Portanto,  acredito  que  também  seja  uma  pauta,  como  o  é  o  financiamento,

extremamente  importante  de  ser  catalisada,  discutida  e  aprofundada  nesta  Casa

política e legislativa, que muito ajudará o comando único em cada esfera de gestão.

Trata-se da questão relacionada à autoridade sanitária, mas claro que é autoridade

sanitária inerente às suas responsabilidades e às suas prerrogativas de coordenar,

normatizar e organizar redes. Acredito que, vencida ou aprimorada essa pauta, com

certeza isso redundará em menos processos de judicialização da saúde, o que não

quer dizer que haverá acesso da população ao serviço de saúde, que é um direito

garantido  em  nossa  Constituição  Federal.  Falo  isso  no  sentido  de  termos

efetivamente  melhores  condições  de  prestar  o  serviço  de  forma  organizada  à

população.

Uma terceira questão que gostaria de colocar na pauta e que vem ao encontro

desse assunto diz respeito ao complexo industrial da saúde. Gostaria de lembrar que

há  em  Belo  Horizonte  34  hospitais  contratados,  como  também  toda  uma

movimentação de prestação de serviços que o SUS faz em toda a RMBH e em todo o

Estado. Temos amplas condições em Minas Gerais, com destaque para a Fundação

Ezequiel  Dias e outros órgãos aqui  representados.  Por isso temos de dar passos

cada  vez  mais  completos,  a  fim  de  buscarmos  uma  sinergia  entre  gestores  e

prestadores - sejam públicos, sejam privados -, que possam efetivamente incentivar,

movimentar  e  catalisar  a  economia  do  Estado  de  Minas  Gerais.  O  montante  de

recursos movimentados nessa questão da atenção e da assistência à saúde é muito

grande. Só o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte é da

ordem de R$1.600.000.000,00. Não podemos perder isso de vista, inclusive sob o

aspecto de redução de custos e de racionalização de procedimentos que, em última

instância, irá nos levar a uma oferta maior de serviços à população mineira. Em nosso

caso, a população belo-horizontina.
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Há  outra  questão  muito  importante  a  ser  trabalhada  e  destacada  ainda  nesse

aspecto.  O Deputado Carlos  Mosconi  fez alguns apontamentos na abertura desta

reunião,  por  isso,  parabenizo  a  Assembleia  Legislativa  por  ter  se  destacado  e

trabalhado esse assunto acerca de doenças transmissíveis  e da dengue. É muito

importante mobilizarmos um diálogo e uma discussão mais aprofundada sobre os

condicionantes determinantes dessas doenças ditas doenças do século passado e do

início do outro século. Na verdade, elas têm um perfil completamente diferente do

perfil  do início do século passado. Estamos falando de uma população totalmente

concentrada no ambiente urbano. Estamos falando de um ambiente urbano produtor

de  potenciais  criadouros  altamente  favoráveis  a  esse  mosquito,  tais  como  os

pneumáticos, os plásticos. Estamos falando do desafio não só do abastecimento de

água, mas da continuidade desse serviço, de maneira que a população não tenha de

acondicioná-la  em  tambores,  tonéis  ou  em  outros  locais  que  se  tornam  grandes

criadouros de mosquitos “Aedes aegypti”. 

A pauta  da  dengue  não  se  esgota  no  setor  saúde.  Ao  contrário,  é  uma pauta

essencialmente  intersetorial,  que passa,  primeiro,  pela  área  da  educação,  com  a

mudança de comportamento. Para não me estender nesse assunto, ressalto apenas

que  pesquisa  recente  do  Ministério  da  Saúde  mostra  que  96% da população  se

envolveu de alguma forma em ações educativas dos governos federal,  estadual e

municipal e das organizações não governamentais com relação à informação sobre

dengue.  E  mais,  97%  das  pessoas  se  sentem  bem-informada  sobre  a  dengue.

Entretanto 55% não adotam nenhuma medida; perguntadas sobre tal fato, a resposta

mais frequente foi: “meu vizinho não faz, então não faço”. 

Essa, com certeza, é uma pauta da saúde, sim, sob o ponto de vista de ações

preventivas, da redução de óbitos, da assistência adequada, mas transborda ações

intersetoriais. Nossa sugestão é que esta Casa também seja um parceiro indutor de

discussões intersetoriais que estão na raiz do problema da infestação do mosquito

“Aedes aegypti”. Mesmo que, nos próximos anos, haja a disponibilidade da vacina,

existem outras doenças transmitidas por esse mosquito tão graves ou com potencial

de maior gravidade, por exemplo, a chikungunya, em relação à qual já temos três

casos importados confirmados em nosso país. 
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Caminhando para finalizar, não poderíamos deixar de destacar - já parabenizando o

trabalho da Secretaria Estadual de Saúde - a questão da regionalização da saúde. Na

busca  dessa  regionalização,  precisamos  aperfeiçoar  a  legislação  existente.  Eu

destacaria a questão do pacto interfederativo na relação Município-Município e na

relação Município-Estado.  Hoje  há  um movimento  no  Ministério  da Saúde para  a

regulamentação da Lei Orgânica de Saúde, a Lei nº 8.080. É muito importante que

essa  discussão  também  aconteça  em  Minas  Gerais,  sob  o  ponto  de  vista  das

possibilidades desse contrato de ação pública ou de outras formas de interrelação

entre  Municípios.  Por  exemplo,  poderiam  ser  os  consórcios,  inclusive  com  a

participação dos Estados, entendendo - falando agora pela Secretaria Municipal de

Saúde de Belo  Horizonte -  a essencialidade de pessoas jurídicas possibilitarem a

execução das ações e políticas públicas pactuadas, aprovadas e legitimidas pelos

conselhos  e  gestores,  mas  permitindo  a  flexibilidade  desse  contrato  entre  entes

públicos  e  consórcios,  no  sentido  de  conseguirmos  vencer  o  grande  desafio  da

integralidade no SUS. Isso também permeia  a questão da participação de outros

setores, a intersetorialidade.

Por  último,  queríamos  colocar  na  pauta  uma  questão  muito  importante,  a

legitimação dos fóruns colegiados entre Municípios e no próprio nível estadual. São

as  comissões  intergestoras  bipartites  e  as  comissões  regionais.  Na  prática,  elas

atuam fortemente em Minas Gerais.  Entretanto, tanto sob o ponto de vista da Lei

Orgânica  de  Saúde  quanto  da  legislação  estadual,  esses  fóruns  não  existem  de

direito.  É  muito  importante  a  legitimação  desses  fóruns  para  possibilitar  uma

discussão  ampla,  equânime  e  equilibrada  entre  Municípios  e  entre  Municípios  e

Estados, a fim de fazer valer todo esse esforço que vem sendo feito em Minas para

melhorar o acesso à saúde,  por  meio de um investimento maciço e prioritário  na

atenção primária, assim como conformar regiões de saúde que fazem com a que a

integralidade  das  ações  seja  cada  vez  mais  presente  e  de  fato  consolidada  e

legitimada.  Precisamos  olhar  para  o  futuro  à  luz  de  um  sistema  que  já  esteja

estruturado para vencer os desafios que já se fazem presentes na nossa vida real e

num futuro muito próximo, que é a mudança do perfil demográfico e epidemiológico

da população. Temos que discutir um centro de saúde ou uma unidade básica de
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saúde porque a que foi implementada no nosso pioneiro Estado de Minas Gerais, no

Norte, já não é mais a que queremos para os dias de hoje e muito menos para o

futuro.  Precisamos  de  espaço  para  trabalhar  com  uma  população  que  está

envelhecendo, mas que tem que envelhecer com qualidade de vida. Esse espaço

público de saúde, no sentido pleno, terá que ser discutido e financiado sob a ótica da

indução de práticas  saudáveis  de  alimentação,  de  atividades  físicas,  entre  outras

questões relacionadas à promoção da saúde, que já é uma discussão absolutamente

contemporânea, que eu convocaria junto com a discussão da intersetorialidade com o

caso da dengue. Essas discussões são pertinentes e urgentes de serem debatidas na

lógica de um sistema único de saúde que, com certeza, tem o compromisso com a

prática da integralidade.

Eu não poderia encerrar sem apresentar outra questão extremamente importante

na discussão que é o modelo de gestão da rede de prevenção, promoção e prestação

de serviço à população. No caso de Belo Horizonte, a ênfase é para a implantação e

o fortalecimento da atenção primária à saúde. Belo Horizonte é a capital que tem a

maior cobertura populacional em relação à atenção primária. Temos 544 equipes de

saúde da família com 78% da população coberta e, além de tudo, uma política de

recursos humanos voltada para  a atração dos  profissionais  médicos,  enfermeiros,

psicólogos e todos os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar da saúde

para que isso seja um atrativo no investimento na carreira de atenção básica. E,

nesse  processo,  muitas  vezes,  no  cotidiano  da  gestão  do  sistema  de  saúde,

demandamos  muito  tempo  discutindo  questões  que  podem  ser  trabalhadas  num

modelo gerencial, seja de consórcio, seja de parceria público-privada, absolutamente

conjugadas com os preceitos  do SUS, sem perder  o mote principal  do gestor de

saúde, que é exercitar a gestão da saúde e das pessoas que executam o serviço,

pois a gestão é a atividade finalísitica, que deve estar sob a gestão do Município.

São  essas  as  questões  que,  num  primeiro  momento,  gostaria  de  destacar.

Parabenizo a Assembleia por esse brilhante debate, que é uma oportunidade ímpar

para construirmos avanços no SUS de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Fabiano Pimenta a sua palestra objetiva,

clara e extremamente focada na realidade atual da saúde, principalmente em Belo
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Horizonte.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Assistiremos agora ao vídeo com sugestões da Sra. Mariângela

Leal Cherchiglia, Coordenadora da Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade

de Medicina da UFMG; e dos Srs. Edvaldo Nascimento,  Prefeito do Município de

Buenópolis;  e  João  do  Joaninho,  Vereador  do  Município  de  Juiz  de  Fora,  para

subsidiar a construção da agenda da Assembleia para os próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura de algumas contribuições recebidas

por via do “Consulta Pública”, que estará em funcionamento no “site” da Assembleia

até o dia 28 de fevereiro. Informamos que a íntegra das contribuições está no “site”.

Sugestão enviada por Vanusa Reis Eugênio Paulo, de São Gonçalo do Sapucaí:

definição,  de  maneira  democrática,  por  parte  das  regionais  de  saúde,  com  a

participação de representantes da sociedade civil, da destinação das verbas definidas

no Plano Plurianual de Ação Governamental.

Sugestão enviada por Gilson Linhares Frota da Mota, de Araxá: maior participação

ou  mesmo a  intervenção  do  Estado  de  Minas  Gerais  nas  questões  de  recursos

humanos  do SUS em nível  municipal.  Seria  uma espécie  de centralização dessa

questão até que haja dispositivos concretos para mudar a realidade precária da atual

situação dos profissionais que atuam na ponta do sistema. 

Sugestão enviada por Paulo César Evaristo Sotero, de Belo Horizonte: discussão

séria sobre a questão do financiamento da saúde, já que o SUS atualmente gasta um

terço do que o setor  privado despende com os seus clientes,  mesmo tendo uma

cartela de usuários bem mais ampla. 

Sugestão  enviada  por  Kátia  Ferraz  Ferreira,  de  Belo  Horizonte:  avaliação  e

acompanhamento da política de fornecimento de órteses e próteses, visto que tais

recursos oferecem uma melhoria significativa na qualidade de vida dos que deles

necessitam. 

Abriremos  agora  espaço  para  as  contribuições  dos  participantes.  Solicitamos

àqueles  que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e

sucintos, sendo dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também
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que entreguem antes sua contribuição por escrito  à assessoria.  Cada participante

disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção. A leitura e apresentação oral

de propostas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas. 

O  primeiro  inscrito  é  o  Sr.  Geraldo  Cristino  de  Assunção,  Vice-Presidente  do

Conselho  de  Saúde  de  Betim,  representando  os  usuários  dessa  cidade.  Com  a

palavra, o Sr. Geraldo Cristino de Assunção.

O Sr. Geraldo Cristino de Assunção - Bom dia a todos e a todas. Parabenizamos a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais pela realização, num momento oportuno, do

Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais.  Nós,  Conselheiros

Municipais de Saúde de Betim, representando todos os segmentos do controle social

de nosso Município, vimos apresentar em relação à temática da saúde as nossas

propostas para promover o desenvolvimento da saúde pública no nosso Estado. 

Constatamos que o governo de Minas Gerais vem descumprindo reiteradamente, a

cada  ano,  a  Emenda  Constitucional  nº  29,  de  13/9/2000,  que  determina  a

obrigatoriedade  de  aplicação  mínima  de  12%  da  receita  do  Estado  em  ações  e

serviços de saúde, não observando inclusive o descrito na Resolução nº 322/2003, do

Conselho  Nacional  de  Saúde.  Nessa constatação,  registramos  que o  governo  de

Minas Gerais vem insistentemente incluindo despesas com as chamadas clientelas

fechadas, portanto não universais: Ipsemg e IPSM, que são regimes de previdência

de  servidores  públicos  civis  e  militares;  e  Copasa,  que  opera  com  saneamento

básico. Assim, dos R$12.149.000.000,00 que o governo estadual alega ter investido

em  saúde  nos  últimos  seis  anos,  39% correspondem  às  despesas  mencionadas

acima. 

Retirados os  gastos  com clientelas  fechadas,  o  saneamento e  outros  itens não

passíves  de  vinculação,  os  gastos  com  saúde  no  período  se  reduzem  a

R$6.443.000.000,00, número bastante inferior aos R$11.364.000.000,00 - os 12% da

receita  -  que  o  Estado  deveria  ter  investido  na  área.  Os  Municípios  mineiros  já

investem muito mais que o previsto pela Emenda Constitucional nº 29 - 15% - e já

estão nos limites dos seus recursos. A população mineira já não suporta o descaso do

governo do Estado com a saúde em Minas Gerais. 

Solicitamos a todos os Deputados e Deputadas uma manifestação em defesa do
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SUS, ao mesmo tempo em que exigimos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas

Gerais: cumprimento do Orçamento no que se refere ao Fundo Estadual de Saúde,

que deve atender à Resolução nº 322/2003,  do Conselho Nacional  de Saúde, de

modo a evitar “que previsões orçamentárias inerentes a despesas com saneamento -

Copasa -, Hospital Militar, Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e Ipsemg sejam

executadas pelo Fundo Estadual de Saúde e assim computados como despesas com

saúde”; garantia de que a gestão pública em Minas Gerais seja 100% pública - SUS -,

com  financiamento  exclusivamente  público  e  operando  com  uma  única  porta  de

entrada, não permitindo a adoção na saúde das parcerias público-privadas - PPP -,

das organizações sociais, das organizações da sociedade civil de interesse público -

Oscips  -,  das  fundações  estatais,  dos  consórcios  e  das  cooperativas  privadas;

garantia de representação legítima dos trabalhadores da saúde no Conselho Estadual

de Saúde, de modo que a representação dos conselhos de categoria profissional -

autarquias  especiais  -  represente  o  segmento  do  governo  e  dos  prestadores  de

serviço e não o segmento dos trabalhadores; revisão legal do Conselho Estadual de

Saúde,  transformando  o  decreto  de  sua  criação  em  lei  estadual,  revendo  sua

composição para garantir a paridade descrita na legislação do SUS e democratizando

seu funcionamento; instituição de processos de gestão estratégica e participativa nas

instituições e serviços públicos de saúde no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde

e fundações vinculadas; garantia de valorização do trabalho em saúde por meio da

democratização  das  relações  de  trabalho,  de  acordo  com  as  diretrizes  da  Mesa

Nacional Permanente de Negociação do SUS; cofinanciamento efetivo do Estado na

Política  Nacional  de  Assistência  Farmacêutica,  desafogando  os  Municípios  nesse

componente; revisão do processo de regulação, controle, avaliação e pactuação da

atenção de média e alta complexidade, com novas definições para o “software” SUS

Fácil, desburocratizando o acesso do usuário às internações hospitalares; e apoio e

constituição, nos Municípios de médio e grande porte, da rede de atenção à urgência

e emergência  e de retaguarda de leitos  para os  usuários  após sua estabilização.

Conselho Municipal de Saúde de Betim.

O Sr. Presidente - Muito bem. Agradecemos a participação do Sr. Geraldo. Com a

palavra, a Sra. Aparecida Maria Martins Pereira, do Conselho de Saúde da região
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Oeste Barreiro de Belo Horizonte. 

A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - Bom dia a todos. Estou aqui falando não

apenas em nome da Oeste Barreiro. Estou sentindo falta do Helvécio. Ninguém falou

o  motivo  de  sua  ausência.  Depois,  gostaria  de  entender  a  falta  do  Secretário

Nacional. Temos uma preocupação muito grande ao ver a saúde ser tratada como

algo banal.  Estive  conversando com o  Prefeito,  na  regional  Barreiro.  Ele  é  muito

participativo. Disse-lhe que saúde combina com lazer e também com prevenção. Se

esperarmos as pessoas chegarem à fase do “estou passando mal”, “estou morrendo”,

“não vou  viver”,  “não  vou  dançar”,  “não vou desfilar  na  Canto  da  Alvorada”,  não

faremos nada, não faremos com que os idosos tenham respeito no centro de saúde,

assim como temos feito. Temos dado a nossa cara a bater. 

Também tenho uma grande preocupação com a minha terra: Guanhães, em Minas

Gerias. Estive lá há um ano e tomei um tombo. Precisei voltar para ser atendida em

Belo Horizonte e fiquei muito triste com isso. Minas Gerais é um Estado muito grande,

e existem pessoas como nós, com muita garra. Não aguentamos mais ir para a nossa

terra natal e ter que voltar para a Capital para sermos atendidos. Temos um grande

carinho pela Capital dos mineiros, mas a nossa preocupação com o interior, e não

apenas com a minha terra, é muito grande. Peço a gentileza de mudarem isso. O

Deputado Carlos Mosconi é uma pessoa muito simpática, o Secretário Adjunto está

aqui. Tenho um carinho muito grande pelo Dr. Marcelo, uma pessoa muito atuante.

Entretanto repito que gostaria de entender o porquê de o Secretário não ter aparecido

e de ninguém ter falado nada. 

Vamos  nos  preocupar  com  Minas  Gerais.  Para  haver  o  desenvolvimento,  é

necessário  haver  saúde  e  também  ética  no  atendimento.  Vamos  até  lá  e  não

aceitamos mais desrespeito. Respeitamos e queremos ser respeitados. Pagamos os

nossos impostos rigorosamente em dia. Muito obrigada. A César o que é de César e a

Deus o que é de Deus. 

O Sr.  Presidente -  Agradeço à Aparecida.  Com a palavra,  o Sr.  Renato  Barros,

representante do Sind-Saúde de Minas Gerais. 

O Sr.  Renato Barros - Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar os

integrantes da Mesa. Fiquei um pouco preocupado com a dinâmica porque gostaria
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de ouvir o José Maria para a formatação. Vou falar na mesma linha deste Plenário

hoje a respeito do financiamento. Tive a oportunidade de ouvir  o Mosconi sobre a

regulamentação da Emenda nº 29,  que tem sido uma luta  da  sociedade.  No ano

passado apresentamos várias ações ao Congresso Nacional para viabilizar que essa

emenda fosse colocada em pauta. Mas isso não justifica que o Estado de Minas

Gerais não cumpra tal emenda. A emenda é autoaplicável e o Estado a deveria estar

cumprindo.  Esta Casa também deveria exercer seu papel  fiscalizador  e efetivar  o

cumprimento da Emenda nº 29, conforme os princípios estabelecidos nas medidas do

Conselho Nacional  de Saúde,  orientação do próprio Tribunal  de Contas de Minas

Gerais. Tenho o parecer público do Tribunal de Contas, que orienta e recomenda ao

Executivo fazer investimento cumprindo a Emenda nº 29 e retirando alguns, que já

foram citados pelo companheiro de Betim, que trazem transtornos aos Municípios. O

próprio Ministério Público já entrou com uma ação contra o Estado,  no dia 16 de

dezembro, pelo cumprimento da Emenda nº 29. Parabenizo a Casa por ter criado

esse Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, colocando nesse

princípio a questão do orçamento.

Outro ponto que temos que discutir e aprofundar é a farmácia de Minas. Uma das

questões pactuadas com os Municípios é o fornecimento de medicamentos dentro de

prazos estabelecidos, o que está deixando de ser cumprido, criando transtornos para

os Municípios. Temos que discutir como podemos superar o problema no orçamento

que recebemos, porque sou Conselheiro Estadual de Saúde e Secretário-Geral da

Mesa  Diretora  do  Conselho.  Como  podemos  superar  isso,  na  revisão  do  Plano

Estadual de Saúde. Devemos discutir também sobre os hospitais regionais e atenção

básica, uma das grandes dificuldades dos investimentos. Vou garantir outra inscrição,

porque  quero  ouvir  o  José  Maria  e  os  outros  expositores  para  que  possamos

estabelecer  aqui  uma  dinâmica  para  que  esta  Casa  esteja,  de  fato,  ajudando  a

construir política, e não apenas sendo um apêndice de apoio ao governo, sem fazer

uma discussão com profundidade e sem ouvir o clamor da nossa sociedade.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Renato Barros.

Palavras da Sra. Mônica Viegas

Bom dia a todos, meus colegas de Mesa e Sr. Presidente. Gostaria de agradecer o
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convite, para mim é um prazer estar aqui participando desse fórum e parabenizar a

Casa pela iniciativa. Como uma pessoa de universidade tenho, uma abordagem um

pouco diferente do que já foi apresentado nesta Casa. Espero que possa contribuir

com o debate de vocês e com a construção dessa agenda política para a área da

saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Apresentarei  um  trabalho  que  estamos

desenvolvendo no grupo de pesquisas que lidero na UFMG. Utilizamos a Pesquisa

Nacional  por  Amostra  de  Domicílios  -  PNAD -,  disponibilizada  pelo  IBGE,  com  o

objetivo  de  estudar  a  evolução  da  saúde  no  Estado.  A  PNAD  apresenta  três

suplementos de saúde - 1998, 2003 e 2008. Nesta apresentação, vou me ater aos

resultados de 1998 e 2008, fazendo um recorte transversal, que coincide com os 20

anos do sistema de saúde. O que direi é um sumário. Falarei sobre esse contexto,

esse período. Depois destacarei dois aspectos da evolução da saúde: a dimensão do

estado de saúde,  como evoluiu a saúde da população mineira,  se melhorou,  e o

aspecto da utilização - acesso ao serviço de saúde e cobertura. Por fim, abordarei

uma temática que, a meu ver, é fundamental e constante da pauta do nosso sistema:

a equidade, em que medida o nosso sistema está mais ou menos equitativo. Serei

breve, sem ter a pretensão de esgotar o que ocorreu no País, nesse período, na área

da saúde. Falarei de algumas questões importantes, que merecem a nossa atenção.

A saúde no País é considerada um bem meritório, um direito de todos. Existe um

sistema misto, onde há coexistência de financiamento e provimento público e privado.

Hoje a evidência empírica nos mostra claramente que sistemas mistos apresentam

questões  distintas.  Há  países  que  optam  por  sistemas  unicamente  públicos  e

centralizados.  O  mercado de  bens  e  serviços  de  saúde  apresenta  uma série  de

particularidades, que aparecem de forma diferenciada, dependendo do desenho, do

arranjo  institucional.  Hoje  o  misto  público-privado  é  uma  realidade,  encontrada

praticamente em todos os países, mesmo os da OECD, com desenho construído no

Welfare State, ou seja, com característica de participação do poder público mais forte.

Hoje,  nesses países,  há  participação privada.  O misto público-privado tem de ser

cuidado, pois há uma questão fundamental: a equidade. Todos os sistemas mistos

apresentam  uma  particularidade:  em  geral,  são  menos  equânimes,  menos

equitativos,  em  virtude  do  desenho  do  sistema.  Trabalhamos  com  uma



691
____________________________________________________________________________

particularidade: a habilidade a pagar.  Quando se permite isso, será diferenciado o

acesso dos grupos sociais. Por isso chamo a atenção para essa questão. Como foi

dito, passamos no Brasil por uma transição epidemiológica, que ocorreu de maneira

mais rápida que nos países desenvolvidos e que impôs questões fundamentais para

Minas Gerais,  como a prevalência de doenças crônicas, a mudança do quadro, a

saúde do idoso. Essas questões têm de ser trabalhadas para garantirmos oferta de

serviço e, ao final dessa transição, darmos conta desse sistema.

O  nosso  sistema  de  saúde  é  relativamente  jovem.  Tem  20  anos  e  vem  se

consolidando de maneira rápida,  com mudanças importantes  nesses anos.  Houve

muitos  avanços.  Hoje  damos  maior  atenção  à  saúde  primária;  há  políticas  de

distribuição de medicamentos, controle de diversas doenças endêmicas, a política da

aids e de uma série de doenças. Contamos com um aparato regulatório consolidado,

com a relação público-privado melhor estabelecida. Houve uma série de avanços,

principalmente a partir de meados dos anos 90. Estamos considerando Minas num

contexto federativo, que tem uma lógica normativa nacional, mas em que há um papel

muito claro do Estado. Minas definitivamente tem avançado muito na área da saúde.

É um Estado pioneiro em diversas iniciativas mas, obviamente, há muito a se fazer.

Citando a mortalidade infantil,  item sempre utilizado como um paradigma, embora

esteja  sendo reduzida,  ainda estamos  em patamares  bastante  superiores  aos  de

países desenvolvidos.

Meu objetivo é analisar a evolução da saúde e a questão da equidade. Optei por

abordar essas duas questões. No que diz respeito ao estado da saúde, utilizarei três

indicadores.  A PNAD  indaga  aos  indivíduos  sobre  como  avaliam  seu  estado  de

saúde. Essa é uma avaliação subjetiva, mas esse indicador é utilizado mundialmente

como um indicador do estado de saúde global dos indivíduos. Depois, indaga sobre a

presença de doenças crônicas -  são 12 doenças crônicas investigadas -;  e  sobre

restrições de atividades da vida diária,  que é um indicador muito utilizado para a

população idosa.  São dimensões distintas  do  estado de saúde,  cujos  indicadores

utilizaremos.

Vocês  observaram esse gráfico,  que descreve a  avaliação do estado de saúde

separadamente para a população masculina e feminina, por grupo etário. O indicador
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aqui é o percentual da população que avalia sua saúde como ruim ou muito ruim. Não

sei se vocês conseguiram enxergar, mas a linha amarela representa Minas Gerais em

2008.  Percebe-se  que  houve  uma melhoria  do  estado  de  saúde;  existem  menos

pessoas que avaliam sua saúde como ruim ou muito ruim. Essa melhoria é mais

presente na população idosa e sentida de forma diferenciada pelas mulheres, que -

poderíamos dizer - melhoraram mais seu estado de saúde que os homens. Um perfil

de  doenças  crônicas  que  aparentemente  não  mostra  uma  mudança  significativa.

Estou comparando com o Brasil para que tenhamos uma referência. Esse Brasil aqui

exclui  o  Estado  de  Minas  Gerais;  é  a  média  do  Brasil,  exceto  Minas  Gerais.  O

Ministério  da  Saúde  tem  um  cuidado  especial  com  algumas  doenças,  como  o

diabetes.  Olhando  para  esse  gráfico,  de  forma  um  pouco  ingênua,  diríamos  que

houve uma piora no estado de saúde, na medida em que parece que a prevalência de

diabetes aumentou bastante. Essa é uma tendência para Minas e também para o

Brasil. Esse é um desafio que tem de ser mais bem investigado. Por um lado, essa

informação pode estar refletindo uma mudança na percepção da população sobre o

problema do diabetes, ou seja, na verdade estamos tendo um diagnóstico maior da

doença. Esse é um dado interessante para a Secretaria; ele demonstra que é preciso

tomar cuidado com o diabetes, principalmente na população idosa. Observa-se que

essa  mudança  na  prevalência  ocorre  a  partir  dos  15  anos,  portanto  não  é  um

fenômeno focado na população idosa, e é uma tendência para o Brasil e para Minas

Gerais. A mesma coisa observamos no caso da hipertensão. Quanto às restrições de

atividades da vida diária,  não houve mudança significativa, e esse é um indicador

mais importante para a população idosa.

Observando a utilização do serviço de saúde, aqui estamos usando a sua variável

como a “proxy” de acesso. Temos duas medidas de acesso, mas estamos avaliando a

proporção de pessoas que realizaram consultas. Vê-se claramente que houve uma

melhoria significativa para o Brasil e para Minas. Aqui tivemos o cuidado de separar

para a população que possui plano e para a que não o possui.  Percebemos que

houve uma mudança na chance de realizar  uma consulta nos últimos  12 meses,

colocando a população sem plano de saúde, ou seja, que tem acesso ao sistema

público,  no mesmo patamar  que a população que tem  plano  de  saúde.  Foi  uma
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mudança significativa em termos de melhoria do acesso. Isso, a nosso ver, se dá, em

grande medida, por causa da implementação do Programa Saúde da Família, que

obviamente garante um acesso à atenção primária para uma população que não tinha

esse acesso. E observamos o mesmo padrão em relação aos homens. A internação

já  é  um  fenômeno  que  depende  menos,  nela  não  houve  grandes  mudanças  no

período. Aqui, mostro o número médio de consultas. Novamente houve um avanço.

Nesse  caso  específico,  Minas  avança  menos  que  o  restante  do  Brasil,  e  isso  é

verdade para os homens e para as mulheres.

Em relação às consultas odontológicas, houve também um aumento significativo. É

interessante  observarem  o  padrão  etário  dessas  consultas:  houve  uma  redução

drástica para  a população idosa,  mas percebemos que ela  foi  bem maior  para  a

população que não possui plano. Ou seja, na esfera pública, temos realmente uma

mudança de acesso aos serviços odontológicos. E isso é verdade tanto para homens

quanto para mulheres. Ali estávamos usando a medida de utilização, ou seja, para os

indivíduos  que já  utilizaram. Aqui,  é  para os  indivíduos que precisaram e tiveram

alguma dificuldade  de  acesso.  Esse  gráfico  retrata  a  proporção  de  pessoas  que

tiveram necessidade e também dificuldade por algum motivo. Podemos perceber que

houve uma redução significativa para a população mineira que teve dificuldade de

acesso. Essa é uma tendência do Brasil  e de Minas. Essa redução se dá para a

população que não possui plano e para a população que o possui. Essa dificuldade

de acesso já era muito baixa e praticamente se mantém. Se observarem, verão que a

dificuldade de acesso se dá para a população idosa e para os grupos de crianças

menores de 5 anos, que são os mais vulneráveis.  Deixo aqui um desafio para os

gestores de Minas Gerais: ainda temos dificuldade de acesso, principalmente para os

grupos mais vulneráveis, os grupos extremos. Isso é verdade para homens e para

mulheres. Aqui podemos ver a questão da cobertura. Em Minas Gerais, ocorre nesse

período um leve aumento da cobertura, maior que o aumento que houve no Brasil,

tanto para homens quanto para mulheres. 

E,  ainda,  há  um  olhar  aqui  sobre  os  serviços  preventivos.  Para  a  população

feminina, não tenho como mostrar a evolução ocorrida de 1998 a 2008, porque não

estava disponível em 1998. Por isso, trouxemos as informações de 2003 a 2008. Aqui
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é a proporção de mulheres que realizam mamografia. O que temos é que, quando

olhamos para o grupo que não tem plano,  o gráfico da esquerda,  essa cobertura

ainda é relativamente baixa, cerca de 50%. Ela melhora de 2003 para 2008, Minas

tem uma melhoria um pouco maior  em relação ao Brasil,  tem uma cobertura um

pouco maior que o Brasil, mas ainda estamos no patamar de 50%. O serviço está

disponível, mas não está chegando à população mineira feminina. Essa cobertura é

bastante diferenciada, mostrando a equidade entre a população que possui plano e a

que não o possui.

O exame de colo de útero é bem mais popular, temos uma cobertura melhor. Nesse

caso, o grupo focal é acima de 20 anos. Há uma cobertura média em torno de 65%,

70%.  Minas tem um patamar  um pouco menor  que o do  Brasil,  mas houve uma

melhoria  em  relação  a  2003.  Novamente  a  população  que  tem  plano  tem  uma

cobertura maior do que a que não o possui. 

Aqui, as conclusões. A saúde do mineiro melhorou seguindo a tendência brasileira.

Houve um aumento de prevalência das doenças crônicas que pode ser simplesmente

um aumento do nível de diagnóstico. Do ponto de vista da política pública, essa é

uma  informação  importante  e  satisfatória.  O  acesso  aos  serviços  médicos  e

odontológicos aumentou muito, mas observamos que ainda há problema de acesso,

principalmente para a população que não possui plano de saúde e para os idosos.

Para mensurarmos a equidade, utilizamos os índices de concentração que mostram

como se dá a distribuição dos serviços e do cuidado da saúde em relação aos grupos

socioeconômicos. Queremos saber como essa medida é diferenciada para os grupos

socioeconômicos.  Esse indicador,  derivado da mesma literatura  que trabalha  com

distribuição de renda, é adaptado para a área da saúde. Esse índice varia de menos

um até um. Se for igual a zero significa perfeita igualdade. Quando esse indicador for

negativo,  ele  estará  favorável  aos  pobres  e  quando  for  positivo,  estará  mais

concentrado nos grupos socioeconômicos mais favorecidos. O primeiro indicador, o

SAA, é o estado de saúde. Em Minas Gerais, utilizamos os índices de saúde ruim e

muito ruim e constatamos que existe um grupo maior de pessoas menos favorecidas

socialmente que têm saúde ruim e muito ruim. Ou seja, há uma distribuição desigual,

favorável aos mais pobres. Quando analisamos essa evolução temporal, percebemos
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que há uma melhora para tornar essa distribuição mais equitativa, mas ainda existe

certa desigualdade. 

Relativamente às doenças cardiovasculares e crônicas, há uma melhor distribuição

para os grupos mais ricos porque a presença de pessoas idosas é mais concentrada

nos grupos socioeconômicos mais favorecidos. Na utilização dos serviços de saúde,

temos certa desigualdade no número de consultas e um indicador diferenciado na

realização de internações. Na verdade, quem mais realiza internações são os pobres,

exatamente porque eles chegam no sistema de saúde com estado de saúde mais

grave. O Brasil  não tem problemas de equidade no que se refere ao cuidado de

internação, mas os tem quando se refere ao cuidado que depende do paciente, que é

o  que  chamamos  de  decisão  inicial.  Também  temos  dificuldade  de  acesso

concentrado ainda na população mais pobre. 

Quero chamar a atenção para os últimos números dos cuidados preventivos para a

população  feminina.  Há  equidade desfavorável  aos  grupos  socioeconômicos mais

pobres. A desigualdade na utilização dos serviços de saúde e ao acesso se reduziu,

mas ainda temos alguns desafios no Estado. Há programas que privilegiam o acesso,

que  privilegiam  a  população  idosa.  Ainda  temos  problemas  na  área  de  saúde

preventiva. Aqui, especificamente, utilizamos o indicador de cuidado da mulher, mas,

na verdade, é um indicador para a saúde preventiva como um todo. Muito obrigada. 

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Mônica Viegas, que fez uma apresentação

acadêmica, mas muito objetiva, com resultados muitos claros para a nossa plateia.

Agradeço as sugestões recebidas até agora por telefone e pela internet.

Apresentação de Sugestões

O  Sr.  Presidente  -  Assistiremos  agora  ao  vídeo  com  sugestões  dos  Prefeitos

Municipais de Lagoa Santa, Rogério Avelar, e de Santa Luzia, Gilberto Dorneles, para

a construção que pretendemos para a Assembleia Legislativa.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Como  estamos  recebendo  uma  série  de  contribuições  via

consulta  pública,  citarei  mais  algumas  delas  e  em  seguida  passaremos  para  o

próximo expositor. O Sr. Renato Gonçalves Valente, de Belo Horizonte, sugere mais
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investimento do Estado de Minas Gerais na preparação de pesquisadores para a área

de saúde, buscando soluções em países que possuem modelos que funcionam bem

e que podem ser adaptados à nossa realidade.

Ivone Luiza Moreira da Silva, também de Belo Horizonte, sugere a criação de um

programa na área de saúde, com o objetivo de tratar preventivamente a anemia nas

pessoas com mais de 60 anos, para reduzir a incidência de mielodisplasia, doença

grave que acomete os idosos, muitas vezes tratada como anemia persistente.

Daniel  Paulo  Alves  da  Silva,  de  Ribeirão  das  Neves,  sugere  a  construção  e

manutenção, pelo Estado, de hospitais regionais para proporcionar atendimento digno

e de qualidade para os mineiros que residem no interior, o que evitaria, segundo ele,

o deslocamento de cidadãos para a Capital à procura de tratamento.

A outra  sugestão  foi  enviada  por  Marcelo  de  Souza  Cruz,  de  Montes  Claros  -

estamos  recebendo  sugestões  de  todas  as  regiões  do  Estado.  Trata-se  do

fortalecimento  dos  hospitais  do  SUS,  com  garantia  de  atendimento  rápido  e  de

qualidade para a população.

As  inscrições  dos  participantes  estão  aqui  comigo.  Com  a  palavra,  o  primeiro

inscrito,  Sr. Edmundo Veloso Caetano, da Associação dos Usuários do Serviço de

Saúde Mental de Belo Horizonte. 

O Sr. Edmundo Pietro Veloso Caetano - Bom dia. Venho falar sobre o avanço do

SUS em Belo Horizonte, cidade onde nasci.  Meu nome é Edmundo Pietro Veloso

Caetano, sou membro da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de

Minas Gerais - Asussam. Essa Associação busca a melhoria da qualidade de vida de

todos os cidadãos do planeta. Incluído como cidadão em sofrimento mental, defendo

a  substituição  da  política  manicomial  e  defendo  o  SUS,  que  nos  apoia  na  luta

antimanicomial, com qualidade e liberdade de ir e vir por BH, pelo Brasil e por todo o

planeta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. A próxima inscrita é a Sra. Ângela de Assis, do

Conselho Distrital de Saúde Norte, de Belo Horizonte. 

A Sra. Ângela de Assis - Bom dia, plenária e Mesa. Meu nome é Ângela de Assis,

sou auxiliar  de enfermagem e Presidente do Conselho Distrital  de Saúde - Norte.

Tenho aqui mais uma constatação quanto à minha classe de auxiliar de enfermagem,
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de nível  médio.  Quando apresentaram o vídeo sobre o PSF, mostraram a equipe

básica de saúde da família composta por médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos

de  enfermagem  e  o  agente  comunitário  de  saúde.  Não  é  a  primeira  vez  que  o

profissional  de  nível  médio  deixa  de  aparecer  no  contexto  da  equipe  básica.  A

primeira vez que vi isso foi num congresso, em setembro, no qual também havia uma

pessoa na Mesa que fez uma explanação sobre a atenção básica do PSF em que

não existia a presença do profissional de nível médio, que é o auxiliar ou técnico de

enfermagem. Cobramos da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte atenção

para a nossa classe, uma vez que os profissionais médicos fizeram especialização

generalista; o enfermeiro cursou especialização, o ACS também fez a especialização,

e o auxiliar ou técnico de enfermagem ficou de fora. Pedimos mais respeito com a

categoria  e  que  tenhamos  acesso  a  essa  educação  continuada.  É  preciso  haver

respeito a esse profissional,  pois assistência médica não se faz só com médico e

enfermeiro, os auxiliares são em grande número na rede.

Nesse mesmo congresso foi dito que 98% dos casos são resolvidos na atenção

primária.  Até o tema era: “Atenção primária,  saúde,  agora mais do que nunca”.  A

importância da atenção primária, que hoje de primária não tem nada, é grande. Essa

área merece mais investimentos. Também cobramos respeito à classe e educação

continuada.

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  a  participação  da  Sra.  Ângela  de  Assis  e

convidamos  para  o  seu  pronunciamento  o  Sr.  Gilmar  Gonçalves  dos  Santos,

Secretário Municipal de Saúde de Divinópolis.

O Sr. Gilmar Gonçalves dos Santos - Bom dia. É um prazer estar aqui. Estou como

Secretário Adjunto de Saúde de Divinópolis, mas sou funcionário de carreira. Tive o

prazer de trabalhar com o Dr. Fabiano, na Funasa, e conheço o projeto sanitário do

Dr. Mosconi e do Dr. José Maria Borges.

Abordarei  duas  questões  que  considero  fundamentais  na  discussão  do

financiamento à saúde. Não podemos deixar de lado o fato de os Municípios estarem

pagando um preço muito alto no processo de judicialização. Não podemos deixar de

abrir essa discussão, com a presença de Juízes, de Promotores e da sociedade civil

para deixar clara essa situação. Só para os senhores terem uma ideia, na semana
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passada, recebemos três liminares para a aquisição de um medicamento que sequer

está na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename -, isto é, sequer foi

ouvida a posição do comitê técnico e científico. Um medicamento cuja injeção custa

R$12.348,00.  Seis  pacientes  precisam  tomar  17  injeções  por  ano,  ou  seja,  seis

pacientes  custarão  para  os  cofres  públicos  do  Município  de  Divinópolis  o  que

gastamos  com  23  mil  pessoas  na  distribuição  dos  medicamentos  básicos.  São

questões sobre as quais precisamos abrir  uma discussão com o comitê técnico e

científico, para poder deixar clara essa situação que está inviabilizando a gestão nos

Municípios.

O que também me surpreende é a questão da vontade política, ou melhor, da falta

de vontade política ao ver uma emenda - a Emenda nº 29 - ficar 11 anos parada no

Congresso. Se a bancada da saúde é a segunda maior bancada, então por que até

hoje  essa  emenda  não  foi  regulamentada?  E,  sobre  a  reestruturação  do  SUS,

percebemos que a CPMF já está sendo discutida,  sem que se tenha discutido  a

regulamentação da Emenda nº 29. 

Para finalizar, quero fazer uma provocação, chamar a atenção da população sobre

o fato de a quem interessa a fila no SUS. Os financiamentos públicos de campanha

estão privilegiando os bancos privados e os planos de saúde privados, que estão

colocando os políticos para manterem uma fila no SUS. AS pessoas que estão na

ponta,  nos  Municípios,  é  que  conseguem  ver  como  eles  estão  estrangulados,

sofrendo com esse processo. Nós, no Município de Divinópolis, conseguimos fazer o

Plano de Classificação de Cargos e Salários - PCCS - dos professores, porque houve

uma reforma tributária, ou seja, o Fundef. Da mesma forma, com a Emenda nº 29,

poderemos  conseguir  a  implementação da  política  de  cargos  e  salários  no  SUS,

dentro dos Municípios, que é o que não está avançando. 

O  Sr.  Presidente  -  Agradecemos  ao  Sr.  Gilmar  Gonçalves  dos  Santos.  Com  a

palavra, a Sra. Liliane Arouca do Carmo, da Associação dos Usuários dos Serviços de

Saúde Mental de Minas Gerais - Asussam -, para a sua manifestação.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Bom dia a toda a plenária. Falo em meu nome,

como cidadã, e também como representante da Asussam. Peço um cuidado maior da

Casa para a tradução em libras, uma vez que a fala do nosso querido Secretário
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Adjunto não foi transmitida pelo especial professor de libras, para as pessoas com

deficiência auditiva. Volto a questionar,  sobretudo para as  pessoas que vierem do

interior,  a  falta de um “coffee break” entre a fala dos expositores,  devido à longa

jornada dos trabalhos. 

Solicito  ainda  maior  intervenção  do  Ipsemg,  dada  grande  demanda  para  o

atendimento em geriatria e psiquiatria. Digo isso por minha mãe, de 78 anos, que há

mais de três anos não consegue ser atendida por um geriatra decente. Também não

poderia me esquecer de solicitar maior acessibilidade aos centros de saúde de Belo

Horizonte: Cersams, Caps e centros de convivência.

Gostaria  que  esta  Casa  e  o  nosso  governo  fizesse  uma  melhor  inserção

biopsicossocial dos deficientes, seja qual for a deficiência característica da pessoa, já

que a inclusão biopsicossocial do deficiente físico na educação, no esporte, no lazer e

na cultura seria uma forma muito menos onerosa para o Estado que a inclusão dessa

pessoa, por exemplo, com um sofrimento mental ou estresse, na Secretaria de Saúde

Municipal  ou Estadual.  Acredito que isso seria -  e  será -  bem menos oneroso ao

nosso Estado. Muito obrigado. Bom dia.

O Sr. Presidente - Agradeço a participação da Sra. Liliane Arouca do Carmo. Creio

que a solicitação dela esteja sendo atendida, pois temos aqui a tradução em libras, e

esperamos que continue sendo feita regularmente a partir de agora.

Recebi  uma pergunta  do  Sr.  Sérgio  Maksud,  de  Belo  Horizonte,  a  respeito  da

Emenda nº 29, que diz o seguinte: “Pensando em eficácia e efetividade de atuação do

Poder Legislativo, o que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pode

fazer para mobilizar a regulamentação da Emenda nº 29 relativa aos gastos mínimos

em saúde, ou seja, para a edição de lei complementar que estabeleça o que é e o

que  não  é  despesa  com  saúde?  Porque  tantos  anos  sem  edição  dessa  lei

complementar?”.

Gostaria de dizer que, no início da legislatura passada, apresentei um projeto de lei

que pretendia regulamentar exatamente a Emenda nº 29 aqui em nosso Estado, mas

a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  desta  Casa  considerou  inconstitucional  a

proposição.  Portanto,  ficamos  com  uma  dificuldade  intransponível  para  a  sua

regulamentação, uma vez que houve esse parecer da Comissão de Justiça.
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Palavras do Sr. José Maria Borges

Bom  dia  a  todos.  Inicialmente  cumprimento  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  meu

amigo; a Mônica e o Fabiano, meus companheiros de muitas jornadas na área da

saúde. Gostaria de dizer que é uma satisfação participar deste fórum. Acredito que

ele seja plenamente justificável e que o momento é muito bom para discutirmos esse

assunto, principalmente com um Plenário tão qualificado quanto o que temos aqui

hoje. 

Iniciarei  as  minhas  considerações  fazendo  um  pequeno  contraponto  entre  uma

visão muito mais acadêmica de discussão do SUS - muito bem apresentada pela

Mônica,  com detalhes e  estatísticas  -  e uma visão mais  pragmática.  Na verdade,

precisamos de medidas urgentes e pragmáticas para respondermos às insatisfações

dos  usuários  em nosso sistema.  Poderíamos  caracterizar  essas  insatisfações  em

tempo de espera.

Em muitos  atendimentos  de  natureza simples,  como exames de  rotina,  raios  X

simples,  mamografias  e  consultas  especializadas,  tivemos  um  razoável  tempo de

espera que irrita os usuários e desqualifica o nosso sistema de saúde. Diria até que

temos de partir do princípio de que o SUS é o maior programa de inclusão social que

já tivemos, não só no Brasil, mas, talvez, na América Latina. Portanto, não podemos

desconsiderar a grande evolução do sistema de saúde com a implantação do SUS

nesses  22  anos  de  sua  existência.  Precisamos  ter  isso  como princípio,  ou  seja,

definitivamente o SUS é uma grande contribuição social para nós. No entanto, muitas

dessas questões são criticadas e apontam a saúde, em qualquer pesquisa, como a

principal queixa das nossas administrações públicas. Eu quis caracterizar também a

falta de medicamentos básicos, apesar de termos evoluído bastante. Mas, com uma

frequência muito grande, ou não temos toda aquela listagem de medicamentos que

nos comprometemos a distribuir para a população ou temporariamente deixamos de

ter  alguns  itens  básicos  de  extrema  importância  em  atenção  primária,  como

medicamentos para hipertensão e para diabetes, para citar apenas dois. 

Outra  crítica  também  muito  procedente  é  quanto  ao  doente  que  tem  de  ser

encaminhado de um Município a outro para o chamado tratamento fora do Município.

Tanto nas doenças crônicas quanto nas urgências clínico-cirúrgicas, temos tido uma
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razoável  demora  nos  encaminhamentos.  Apesar  de  contarmos  com  toda  uma

estrutura construída, desde as esferas federais,  estaduais e municipais,  para que,

numa  aliança  tripartite,  consigamos  dinamizar  esse  processo  de  tratamento  das

questões mais complexas, que não podem ser atendidas num Município pequeno,

num  Município  da  microrregião,  da  macrorregião  ou  até  da  Capital,  não  temos

conseguido  atender  ou  temos  sido  bastante  criticados  pelo  tempo de demora  no

atendimento à população. Não sei como está a situação hoje - talvez o Fabiano possa

falar depois sobre o assunto -, mas há cerca de dois anos tínhamos mais de 50 mil

atendimentos encaminhados só em Belo Horizonte, referentes a população própria ou

conveniada pela Programação Pactuada Integrada - PPI -, numa fila de espera para

atendimento. Constavam catarata, varizes, coisas bem simples de serem resolvidas.

O que chama a atenção é que precisamos de mais recursos, mas não é só isso.

Temos  tido  um  investimento  significativo  dos  Municípios,  do  Estado  e  da  própria

União que deveria estar propiciando resultados muito melhores que os que temos

verificado. Apenas para chamar a atenção, nesses últimos sete anos tivemos, em

programas como Atenção Básica, Viva Vida e Pro-Hosp, investimentos do Tesouro do

Estado em alguma coisa da ordem desses valores que vocês veem ali. Nesses outros

programas,  Farmácia  de  Minas,  sistema  consorcial,  transporte  em  saúde,

medicamentos, urgência e emergência, com recursos próprios o Estado investiu, de

2004  a  2010,  mais  R$1.000.000.000,00.  Eu  não  quis  colocar  o  valor  exato  dos

Municípios, pois seria muito extenso, mas em média investem 18% das suas receitas

próprias  em  saúde;  na  verdade,  mais  que  o  que  está  previsto  na  Emenda  à

Constituição nº 29, que é da ordem de 15%. Também não coloquei o valor exato em

relação  ao  governo  federal,  para  não  ser  impreciso,  mas,  de  um  orçamento  de

aproximadamente R$70.000.000.000,00, imagino que o governo federal invista em

saúde  no  Estado  de  Minas  entre  R$4.500.000.000,00  e  R$5.000.000.000,00

anualmente.

Vem agora a questão do modelo em saúde. O SUS é um modelo universal público,

garantindo constitucionalmente a todos o direito à atenção à saúde em toda a sua

complexidade. O SUS tem uma cobertura variável de 30% a 80% no nosso Estado.

Portanto aqueles que utilizam o SUS no nosso Estado não passam de 80%. Mas,
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mesmo em Belo Horizonte, apenas 57% da população demanda atenção do SUS.

Veremos isso pelo crescimento da saúde suplementar, que tem hoje 46 milhões de

clientes  e  mobiliza  recursos  da  ordem  de  R$70.000.000.000,00,  anualmente.

Precisamos pensar em como a saúde suplementar pode contribuir.

O nosso modelo ainda é “hospitalocêntrico”, ou seja, ainda tendemos muito para

resolver os problemas da saúde com a criação de hospitais, mas nos esquecemos da

constatação importante de que o custo de um hospital - os investimentos na obra, os

recursos de que disporá - corresponde, de maneira geral, a um custeio de um ano de

funcionamento desse hospital. E uma informação importante é que cada hospital que

construímos num modelo ainda voltado à atenção hospitalar, em 3 ou 4 meses, estará

com a capacidade totalmente esgotada.  E o custeio de um hospital,  hoje,  de 300

leitos, que tenha complexidade para atender procedimento de urgência e emergência,

não fica em menos de R$7.000.000,00 por mês. Então, ao construirmos um hospital,

é necessário pensar no seu custeio e em como ele será disponibilizado, na malha de

saúde, à população. 

Não sou defensor da construção de hospitais, a cada dia, em Capitais, em sedes de

regiões  metropolitanas,  porque  eles  rapidamente  esgotam  a  sua  capacidade  e

mobilizam  recursos  das  macrorregiões  e  microrregiões  para  regiões  específicas

centrais, de certa forma, concorrendo com o modelo de que precisamos. Portanto,

para haver  hospitais  em uma malha de saúde estabelecida,  no  Estado de Minas

Gerais, com certeza, não precisaríamos de mais de 230 hospitais bem-adequados ao

modelo  de  atenção,  seja  de  média  complexidade,  seja  de  alta  complexidade,  e

situados, geograficamente, em condições de serem usados pela população e pelos

Municípios. Temos grandes desafios de natureza prática a serem vencidos: apesar de

terem  sido  feitos  grandes  investimentos,  que  deveriam  ter  produzido  resultados

melhores e mais eficientes, é óbvio que precisamos de financiamento mais adequado.

E, nesse caso, a regulamentação da Emenda à Constituição nº 29 é absolutamente

necessária. Ninguém é contra a regulamentação dessa emenda, mas ela nunca sai.

Já foi dito aqui que estamos deixando para segundo plano a regulamentação dessa

emenda e caminhando para, pelo menos, discutir um novo imposto para substituir a

CPMF, mas a própria Presidência da República diz ser contra esse fato. Tratando-se
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de investimento grande ou pequeno, será mais um ônus para a população. Devemos

concentrar esforços na regulamentação da Emenda à Constituição nº 29. O Renato

disse que isso não seria preciso porque a Constituição é clara sobre os recursos

destinados  à  saúde.  É  necessário  sim,  porque  a  Constituição  não  instituiu  uma

diferença  entre  saúde  e  assistência,  mas  estabeleceu  que  os  Municípios  devem

aplicar no mínimo 15% das suas receitas próprias na saúde; os Estados, no mínimo

12% das suas receitas próprias na saúde, e a União deve aplicar o percentual relativo

à variação do PIB de um ano para o outro. Não está claro se é saúde ou assistência.

Esses valores percentuais se referem à assistência. Portanto recursos adicionais para

a saúde como um todo, para interferirem em outras condições importantes para a

saúde, como saneamento básico, deveriam vir de outras fontes, e não dos índices

estabelecidos na Constituição.

Somente  um  esforço  grande  da  comunidade  -  capitaneado,  quem  sabe,  pelo

controle social, pelos conselhos estaduais e municipais de saúde, pelos legisladores

federais,  estaduais e municipais - poderá aprovar a Emenda à Constituição nº 29.

Com a aprovação dessa emenda,  haverá um acréscimo significativo nos recursos

destinados à saúde.

Outro desafio - talvez o maior de todos - é uma atenção primária qualificada, com

novo papel. A ideia que pode solucionar ou minorar muito os problemas de saúde

enfrentados  pela população é um sistema primário competente e coordenador  de

todas as outras  ações de saúde,  como a  criação e  a  distribuição geográfica das

atenções secundárias e terciárias em Estados e Municípios, ou seja, os pontos de

pronto-atendimento nos sistemas de urgência e emergência e os hospitais. Sem uma

atenção primária qualificada, não encontraremos soluções. Além disso, a cada dia,

serão necessários maiores volumes de recursos e, provavelmente, sem o impacto

que desejamos.

Há muitos investimentos em assistência primária. Como acompanho e participo do

sistema de saúde nos últimos 30 anos, não tenho sentido que todo esse esforço de

investimento está conseguindo qualificar a atenção primária para uma resposta de

pelo menos 70% da demanda do cidadão na saúde. Devemos pensar melhor por que

isso não acontece. Apenas um médico, um estetoscópio e um aparelho de pressão
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em  um centro  de  saúde certamente  nada resolverão.  Uma atenção  primária  não

cooperativa, mas autárquica, em que cada Município decida o que deseja fazer com a

atenção primária talvez seja um impedimento. Necessitamos de áreas físicas de boa

qualidade e, seguramente, de centros de saúde mais bem equipados, locais em que a

atenção primária se dá, a fim de terem maior poder de resolutividade.

O  treinamento  constante  das  equipes  de  saúde  é  outro  fator  de  extrema

importância.  Precisamos  de  programas  eficientes  de  qualificação  profissional  em

todos  os  níveis,  desde  o  agente  comunitário  de  saúde  até  o  médico,  enfim,

programas  que  abranjam  toda  a  equipe  de  saúde  de  nível  superior:  enfermeiro,

dentista,  assistente  social  etc.  Precisamos  definir  melhor  os  programas  que

qualifiquem, retreinem e melhorem a qualificação de toda a equipe de saúde de forma

permanente. 

Se não tivermos um sistema criado em rede - atenção primária, UPAs, hospitais,

urgência  e  emergência  -  que  funcione,  não  conseguiremos  nunca  responder  à

demanda  dos  cidadãos.  Portanto,  uma  organização  hierarquizada  dos  sistemas

logísticos de transporte em saúde, casas de apoio e o papel dos consórcios têm que

ser considerados na estrutura de um sistema de saúde em rede. Sem isso, seria

muito difícil respondermos às demandas dos cidadãos. Assim, continuaremos sendo

criticados. 

Na gestão profissional não adianta apenas ter dinheiro, é preciso ter qualificação

profissional  na  gestão.  Sem  gestão  profissionalizada  ou  competente,  gastaremos

indevidamente muitas vezes. Além disso, temos que ter um sistema suplementar. Que

acordo será possível? O SUS tem que ser público e universal? Sim. Vamos discutir o

problema: seria necessariamente estatal ou temos que repensá-lo? Enfrentamos essa

discussão no Conselho Estadual de Saúde com o Renato e com vários sindicalistas

que estão presentes, como o Roger e a Eni. Temos que pensar sobre isso de forma

produtiva.  O sistema tem que ser público,  sim,  mas não necessariamente estatal.

Pode ser que tenhamos outros modelos que respondam melhor. Apesar de todos os

avanços, o SUS, com seus 22 anos, ainda tem muitas dificuldades a serem vencidas.

O SUS é um sistema em permanente construção. Em curto prazo, temos que analisar

os obstáculos e as sugestões apresentadas para estendermos à população brasileira
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o direito constitucional garantido de cidadania à saúde. Muito obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente -  Agradeço ao Sr.  José Maria Borges, que,  como sempre, fala

sobre a saúde com grande experiência. Ele tem uma vida dedicada a esse setor, uma

vida muito produtiva e proveitosa para Minas Gerais. O José Maria foi Secretário de

Saúde de Belo Horizonte e Secretário de Saúde de Minas Gerais. Mais de uma vez,

ele  dá  uma  enorme  contribuição  ao  setor,  com  sua  experiência,  competência  e

grande idealismo.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Assistiremos agora ao vídeo com sugestões do Prefeito Municipal

de Pedralva, Antônio Gomes, e do Prefeito Municipal de Sacramento, Wesley de Santi

de Melo, para subsidiar a construção da agenda da Assembleia para os próximos

anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O  Sr.  Presidente  -  Faremos  agora  a  leitura  de  mais  algumas  contribuições

recebidas  por  meio  de  consulta  pública.  Sugestão  enviada  por  Simone,  de  Belo

Horizonte: “inclusão de psicoterapia nos postos de saúde por meio de parcerias com

universidades, pois muitas doenças são de ordem emocional”. 

Sugestão  enviada  por  Vinícius  Ribeiro,  de  Manhumirim:  “avanço  da  luta

antimanicomial  em  nosso  Estado,  fechando-se  definitivamente  os  hospitais

psiquiátricos  que  ainda  restam  e,  ao  mesmo  tempo,  investindo-se  nos  serviços

substitutivos em saúde mental para tratamento aberto em rede, como os Caps e os

Nasfs”. 

Sugestão  enviada  por  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,  de  Belo  Horizonte:

“garantia de orçamento para a criação dos Centros de Referência do Idoso o mais

rápido possível, nas áreas de abrangência já georreferenciadas”. 

Sugestão enviada por Izabel Cristina Chiodi de Freitas, de Contagem: “realização

de um fórum sobre saneamento rural, discutindo-se um plano para os 2 milhões e

meio de mineiros que não contam com saneamento público em seus domicílios”.

Depois  dessas  sugestões  apresentadas,  à  distância,  pelos  participantes,

passaremos a palavra aos inscritos para dar sua contribuição no nosso Plenário. Com
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a  palavra,  o  Sr.  Gilson  Frota,  Diretor  da  Federação  dos  Serviços  Municipais  e

Estaduais de Araxá. 

O Sr. Gilson Frota - Bom dia. Sou servidor público municipal em Araxá. Nasci em

Belo Horizonte, mas moro lá há 15 anos, onde exerço a profissão de dentista como

servidor  público.  Sou  Diretor  da  Federação  Estadual  e  Municipal  na  região  do

Triângulo Mineiro, e aqui serei bastante direto e sucinto. 

Muito  se  fala  em  equipamento.  O  SUS  tem  evoluído  muito  nessa  área  de

equipamento e tecnologia transferida para os Municípios, mas, na parte de gestão de

recursos humanos, não evoluiu nada. Pelo contrário, há alguns anos, o médico e o

dentista eram respeitados no serviço público, pois tinham os salários equiparados aos

dos Vereadores. Hoje em dia, todo esse recurso humano do SUS foi sucateado e

temos  profissionais  ganhando  R$800,00  por  20  horas  semanais.  Seguindo  o

raciocínio  da  Câmara  dos  Deputados,  existe  um  projeto  de  lei  no  Senado

estabelecendo  um  salário  de  R$7.000,00  para  médicos  e  cirurgiões-dentistas

trabalharem 20 horas semanais, a fim de que eles se fixem ao trabalho e não fiquem

pensando em complementar a renda com trabalhos particulares. Hoje a realidade do

profissional é o sucateamento total do SUS. Quem está na ponta é quem quer ser

atendido e quem está atendendo. E quem está atendendo é o médico, o cirurgião-

dentista, a enfermeira,  então esse piso salarial  tem de ser considerado em níveis

nacional e estadual. Portanto sugiro que o Estado fiscalize os Municípios que, com o

tempo, sucatearam esse sistema. 

Defendemos  o  piso  salarial  de  médicos  e  dentistas,  a  isonomia  salarial  para

médicos e dentistas, a implantação urgente da mesa de negociação permanente do

SUS nas cidades-polo de Minas Gerais, e também que cada PSF tenha um dentista,

plano de carreira e as administrações estaduais e municipais entrem em acordo para

a implantação desse sistema, porque já estamos passando da hora. O sucateamento

passa pelo ser  humano,  e não pelo equipamento. Nós,  na ponta,  estamos vendo

como a população se sente desvalorizada com esse tipo de sistema.

O Sr. Presidente - Muito grato ao Sr. Gilson Frota. Com a palavra, o Sr. Josadac

Marques, do Instituto Mãos e Vozes de Belo Horizonte.

O Sr. Josadac Marques - Bom dia a todos. O Instituto Mãos e Vozes é uma entidade
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que ainda está sendo organizada em Belo Horizonte. Como profissional do terceiro

setor, como consultor, tive o privilégio de ser agraciado com uma das 50 vagas para a

América do Sul, para o mestrado de uma ONG internacional. Sou mineiro, mas atuei

como profissional durante 30 anos nas Regiões Norte e Nordeste. Estou voltando a

Belo Horizonte para dar sequência às atividades do meu pai, que foi militante na área

social  e  que,  há  três  anos,  foi  vítima  de  um  atropelamento.  Minha  família  e  eu

passamos por momentos constrangedores. Morando no Amazonas, depois de ter sido

socorrido pelo Samu, devido a uma tragédia de trânsito, e de ter até saído no jornal e

na televisão, hoje ainda enfrentamos problemas. Mesmo após ter sido mostrado na

televisão  como um  atropelamento,  quando conseguimos  pegar  a  identificação  no

pronto-atendimento, a guia dizia que o acidente foi domiciliar, o que tem dificultado

todo um procedimento  jurídico  e  familiar.  Como ele  foi  socorrido  na  rua,  o  corpo

deveria ter  sido encaminhado ao IML, porém o caso foi tratado inicialmente como

tendo sido um acidente domiciliar, então tudo passou a ser diferente.

Foi mencionada há pouco a questão dos consórcios e planos de saúde. Tive o

privilégio de ser gerente de uma empresa de planos de saúde, e, ao longo de 90 dias,

com meu pai no hospital, acompanhávamos em casa, como profissionais, as contas

hospitalares, para saber quanto estaria sendo de fato sua despesa no hospital. Um

dos itens da legislação informava que, quando um paciente com plano de saúde for

atendido por um hospital público, o plano de saúde tem de ressarcir o hospital que fez

o atendimento. Pelas nossas contas, o valor das despesas hospitalares do meu pai,

que  ficou  90  dias  no  CTI,  ultrapassaria  R$1.000.000,00.  Isso  quebraria  qualquer

plano de saúde que tivesse de fazer esse reembolso.

Gostaria de sugerir a esta Casa que coloque na pauta as discussões relacionadas

aos compromissos assumidos pelo Brasil, em 2000, na Cúpula do Milênio. No ano

passado,  tive  a  oportunidade  de  acompanhar  o  relatório  nacional  do  Brasil,

apresentado pela ONU, embora a nossa equipe não estivesse presente. Há quatro

relatórios  nacionais  dos  Objetivos  do  Milênio.  Belo  Horizonte  é  referência  no

programa internacional, mas ainda não há um relatório de Minas Gerais. No “site”

produzido para a sua elaboração, há dados sistematizados de cada Município. Sugiro

que esta Casa e as Secretarias do Estado e do Município condensem os relatórios
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produzidos, para, no próximo fórum, sabermos a dimensão, onde estamos e onde

queremos chegar  no que diz respeito aos Objetivos do Milênio em Minas Gerais.

Muito obrigado. 

O Sr.  Presidente -  Agradecemos ao Sr.  Josadac Marques. Com a palavra, o Sr.

Carlos Antônio Outeiro, Presidente da Associação Comunitária dos Moradores dos

Bairros Santa Efigênia e Paraíso, de Belo Horizonte.

O Sr.  Carlos Antônio Outeiro - Bom dia a todos. Cumprimento os integrantes da

Mesa,  por  intermédio  do  Deputado  Carlos  Mosconi.  Queria  apresentar  algumas

sugestões.  Atendimento  hospitalar.  Não  percebo,  como  vocês  disseram,  que  o

atendimento hospitalar, tanto o do INSS como o municipal, tem melhorado. Sou líder

comunitário, Presidente da Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Santa

Efigênia e Paraíso e membro da Comforça. Acompanho os trabalhos das Comissões

de Transporte e de Saúde. A Mônica disse que o INSS tem melhorado muito. Se

vocês vestissem uma roupa simples e fizessem uma consulta nesses lugares, veriam

o que ocorre lá dentro. Se ficarem de terno, de longe, não verão. Lá dentro é outra

coisa. Tanto no INSS como nos postos de saúde do Município, você fica jogado às

traças, muitas vezes sentado numa cadeira, morrendo. Muitos funcionários que não

têm perfil para trabalhar ali alegam que não possuem outra opção, não conseguem

outro emprego. Como o doutor disse, é preciso que as pessoas façam curso e, para

prestarem atendimento, gostem de trabalhar na área da saúde.

Verba destinada à saúde. O Secretário disse que foram destinados ao Estado cerca

de R$1.000.000,00 do governo do Estado e R$4.000.000,00 do governo federal, de

2004 a 2010. Não sei onde esse recurso foi aplicado, pois não vemos melhoria nem

nos  postos  de  saúde  nem  no  INSS.  Pode  ter  melhorado  a  estrutura,  não  o

atendimento. Os médicos recebem de R$800,00 a R$1.000,00, como disse um rapaz,

e  não  são  qualificados.  Além  disso,  precisam  trabalhar  em  outros  locais.  Uma

enfermeira me disse que trabalha em dois ou três lugares para receber um salário

que lhe dê condições de sustentar os seus filhos. Se essas pessoas fossem bem

remuneradas, a saúde seria muito melhor.

Queria pedir mais 1 minuto para dizer outra coisa: a união dos governos. Gostaria

que os governos federal, estaduais e municipais se unissem em prol da saúde. Muitas
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vezes, o governo federal ou o estadual não repassa verba por causa de vaidade de

partido. Quando se trata da saúde do povo, não tem de haver vaidade de partido. É

necessário esquecer o partido, lutar pelo povo e atender a comunidade.

Também gostaria de falar  sobre a administração das verbas.  Estamos vendo os

preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Queria que vocês verificassem se a

verba da saúde será destinada mesmo à saúde, se não será repassada ao esporte.

Muitos recursos são destinados à saúde, mas não são investidos ali. Trabalhei em

2005 com o Cap. José Maria, na residência do Governador. Ele me dizia que o maior

hospital  de Brasília  era a ponte aérea:  pegar  o avião e ir  a  São Paulo,  para ser

atendido. Se em Brasília não há hospital de Primeiro Mundo, faz-se uma ideia do

resto do Estado.

Pediria  a vocês a liberdade de imprensa para a saúde.  Isso porque meu sogro

internou-se no Ipsemg, em 2005, e havia quatro idosos em seu quarto. Fiquei 17 dias

dentro  do  hospital  e  constatei  que os  três  idosos  faleceram,  e  depois  ocorreu  o

mesmo com meu sogro. Encontrei com um repórter no Ipsemg e perguntei-lhe por

que não apresentava reclamação por meio da televisão, já que percebia a situação

caótica do Instituto. Ele me respondeu: “Meu amigo, se eu falar me põem para fora da

imprensa, assim como aconteceu com o Kajuru, e sou pai de família”. Vocês precisam

atentar para isso. 

Volto a falar, Mônica, vista uma roupa simples e vá buscar atendimento no INSS ou

no posto de saúde, e saberão se é como vocês estão falando aqui dentro. Não é não,

gente. Lá, o tratamento é diferente. Estamos em outro mundo lá fora. Obrigado. 

O  Sr.  Presidente  -  Ouviremos  agora  a  Sra.  Maria  Zenó  Soares  da  Silva,  da

Associação de Pessoas com Doença Falciforme.

A Sra. Maria Zenó Soares da Silva - Bom dia a todos. Sou Maria Zenó, Presidente

da  Associação  de  Pessoas  com  Doença  Falciforme  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana.  Aqui  estou  para  convidar  os  nobres  Deputados,  as  autoridades

presentes e toda a população a apoiar a causa da anemia falciforme, porque, mais

que um problema de formação, esse é um problema de informação.

Chamo a atenção dos representantes do Estado para os serviços de urgência e

emergência e consultas especializadas. Sabemos que Minas Gerais é referência na
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triagem  neonatal,  mas  só  o  diagnóstico  não  basta.  Os  portadores  da  doença

falciforme, em caso de urgência, viram-se, individualmente, na via sacra de buscar

atendimento  médico.  Qual  atenção  será  dispensada  aos  portadores  de  anemia

falciforme, fora da faixa neonatal, na área da saúde e da educação? Minas Gerais é

referência  mundial  pelo  seu  acompanhamento  e  tratamento  na  triagem  neonatal.

Sabemos tratar-se de uma doença genética que não tem cura, e como ficamos nós,

adultos? Quando chegamos no serviço de urgência e emergência, o profissional nem

sequer sabe o que é anemia falciforme. Chamo a atenção desta Casa, solicitando aos

seus membros que procurem conhecer nossa realidade. Chegamos na urgência, com

a  hemoglobina  3,  e  o  médico  nos  pergunta  por  que  não  comemos  feijão.  Ele

realmente não sabe que a doença não se dá por falta de ferro, mas por má formação

de hemácias. Conto com a colaboração de vocês. Obrigada. 

O  Sr.  Presidente  -  Muito  bem. A Sra.  Maria  Zenó Soares  aborda uma questão

importantíssima, ela é portadora de anemia falciforme. Ela apresenta queixas sobre

uma das poucas doenças no Brasil para a qual há uma lei específica, exatamente

para  a  proteção  dos  portadores.  Há uma lei  aprovada  há mais  de  10  anos  pelo

Congresso Nacional para tratar dessa questão. Mesmo assim, temos os problemas

que aqui foram relatados. Com a palavra, a Sra. Inês de Oliveira Costa, do Conselho

Distrital de Saúde da Região Nordeste de Belo Horizonte.

A Sra. Inês de Oliveira Costa - Bom dia a todos. Sou Inês de Oliveira, faço parte do

Conselho Distrital  de Saúde da Região Nordeste de Belo Horizonte e também do

Sindicato dos Servidores  Municipais  de  Belo Horizonte.  Cito  isso para apresentar

minha condição de trabalhadora do SUS. 

Muitas pessoas já falaram sobre a questão da valorização do servidor, e acredito

que a construção do SUS passa por  essa valorização.  Estive no interior,  por  três

anos, como trabalhadora do SUS, e percebi o caos que representa a questão dos

recursos humanos no interior. Se não houver uma intervenção do Estado, não só no

repasse financeiro,  com a regulamentação da Emenda à Constituição nº  29,  mas

também  com  a  qualificação  dos  recursos  humanos,  dos  gestores  no  interior,

dificilmente avançaremos na construção do SUS. Os fundos municipais de saúde do

interior estão completamente sem eficácia, não há controle social. Os Prefeitos ficam
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com  o  domínio  do  fundo,  com  as  políticas;  nenhum  trabalhador  ou  usuário  tem

condições realmente de fazer o controle social no interior. Esta Casa precisa assimilar

a  necessidade  do fortalecimento  do  controle  social  como princípio  básico  para  a

construção do SUS em todo o Brasil, especialmente em Minas Gerais. Obrigada. 

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  o  Sr.  Roges  Carvalho,  do  Sindicato  dos

Psicólogos de Minas Gerais.

O Sr. Roges Carvalho dos Santos - Bom dia a todas e todos, cumprimento todos os

presentes.  É  um  grande  interesse  estarmos  aqui  juntos.  Se  fossem  resolver  o

problema do SUS, bastava tão somente cumprir a nossa Constituição. Mas as coisas

realmente não passam por aí. Vendo o fôlder, faltaram as presenças do Helvécio e do

Marcelo Gouveia,  que são de cabal  importância.  Não vi  justificativa para isso até

agora, embora seja apenas um indicativo.

Vemos a imprensa massacrando o  sistema de saúde de maneira até gratuita  e

fortuita. Mas, quando acontecem as conferências de saúde, a imprensa é incapaz de

ir lá para notificar a população sobre os interesses e o que está sendo falado. Nada

aparece, passam uma borracha. Mas ela se aproveita do SUS para se vangloriar,

para tecer críticas. 

Gostaria  de  fazer  algumas  considerações  que  acho  importantes.  A primeira  diz

respeito ao controle social. Isso já foi falado aqui. Por que o controle social não foi

convidado  para  participar,  como  palestrante  desse  evento,  que  é  um  fórum

democrático para a construção da saúde em Minas Gerais? Não entendi por que não

foi  convidado,  já  que temos praticamente  853 conselhos de  saúde no Estado de

Minas  Gerais.  Não  entendi  por  que,  não  sei  se  foi  esquecimento  ou  outra  falha

qualquer. 

Apontei alguns pontos de cabal importância. Precisamos dar uma certa autonomia

aos conselhos municipais de saúde, inclusive em relação à dotação orçamentária.

Eles  precisam ter  autonomia  para  fazer  o  controle  social.  E  muitas  vezes  isso  é

tolhido. Outra questão lógica, que o José Maria falou, que é importante, refere-se ao

fortalecimento da atenção básica e primária. Não dá para fortalecermos a média e a

alta complexidades. A coisa acontece na ponta, é ali que está a demanda. Ela não

pode ser tão reprimida. Também precisamos fortalecer as mesas de negociação do
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SUS. São poucas as mesas. Precisamos fortalecer as já criadas e implementar outras

nos demais Municípios de Minas Gerais.

Ainda  me resta  um  tempinho  para  dizer  que  também  precisamos  fortalecer  as

equipes de saúde, respeitando o diagnóstico de cada profissional. As coisas não têm

ocorrido dessa maneira. Sabemos que saúde não se faz sem médico, não se faz sem

hospital,  não  se  faz sem medicamento.  Mas também não  se faz sem os demais

profissionais.  Por fim, temos lutado muito por uma questão, na qual a Assembleia

deve envolver-se para nos ajudar no controle social. Precisamos fortalecer o sistema

em rede. Esse sistema precisa oferecer acesso ao usuário em qualquer unidade de

saúde. Nela é preciso que haja um espaço para ele ser atendido. E ele deve estar na

rede.  Não dá para ser uma rede aqui  e outra ali.  Ele  tem de estar  envolvido  no

sistema, estar na rede, e precisa ser acolhido.

De  qualquer  forma,  deixo  os  parabéns  a  todos  nós,  que  nos  esforçamos  por

construir o melhor plano de saúde do mundo, que é o SUS. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Rilker Novato Públio.

O Sr. Rilker Novato Públio - Bom-dia. Cumprimento o Deputado Carlos Mosconi e

toda a Mesa. Atualmente, sou Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Betim,

mas  sou  farmacêutico  da  rede  do  SUS  há  16  anos,  no  Município,  e  Diretor  do

Sindicato  dos  Farmacêuticos  de  Minas  Gerais  e  Vice-Presidente  da  Federação

Nacional dos Farmacêuticos.

Deputado Carlos Mosconi, Deputado Adelmo Carneiro Leão e demais Deputados

presentes, este é um momento muito oportuno não só pelo início da legislatura, mas

também  porque  todos  ficamos  preocupados  e  temerosos  quando  o  governo  do

Estado não aplica o mínimo de 12% previsto para a saúde. Em nosso entendimento,

ele  não  tem  legitimidade  para  propor  legislações,  que  são  da  ordem  do  Poder

Executivo.  Esse  é  um  retrocesso  à  discussão  da  democracia  no  Estado.  Leis

delegadas não contribuem para o processo democrático. Era só um aparte que não

poderia passar em branco. Essa é a nossa compreensão e preocupação.

Quero fazer um comentário sobre o que foi dito pelo Dr. José Maria Borges em

relação ao Sistema Único de Saúde. Na verdade, Dr. José Maria, 100% da população

utiliza o Sistema Único de Saúde, nas ações de vigilância à saúde, epidemiológica,
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vacinas e, sobretudo, nas ações de vigilância sanitária. 

Quanto  ao  financiamento,  muitos  Prefeitos  insistem  nessa  questão.  Podemos

tangenciar várias proposições e discussões, mas se não tivermos um financiamento

adequado,  nada acontece.  A grande resposta  à pergunta “o que deverá  estar  na

agenda da Assembleia de Minas Gerais para promover o desenvolvimento do Estado

no tocante à saúde?” é fazer com que o Estado aplique, efetivamente, no mínimo,

12%.  De  certa  forma,  os  Municípios  estão  estrangulados.  A União  tem  aplicado

recurso que pode estar  avançando,  mas é fundamental que Minas Gerais aplique

pelo menos os 12% na área de saúde e não fique direcionando verbas para ações e

serviços que não consideramos de saúde. Será um avanço e uma resposta muito

grande.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Marilza Fátima de Souza, da ACS, de Juiz

de Fora.

A Sra. Marilza Fátima de Souza - Bom-dia. Sou Agente Comunitária de Saúde de

Juiz de Fora, representante do Sindicato dos 54 Municípios da Zona da Mata. É muito

bom estar  aqui  e ouvir  sobre a  saúde,  principalmente,  da atenção primária.  Aqui,

temos o aval de todos os Municípios onde há um Agente Comunitário na ponta, que

faz o mapeamento do bairro e que é o último a ser remunerado. Fizemos o primeiro

módulo do curso de Técnico Comunitário. Deveria ter havido mais dois módulos, mas

eles não foram aplicados. Já perdemos muitos Agentes Comunitários, que acabaram

mudando  de  profissão.  Esse  curso  ficou  perdido.  Precisamos  de  mais  recursos

humanos e técnicos. A profissão de Agente Comunitário está desvalorizada. Faltam

médicos no Programa de Saúde da Família. O Agente Comunitário não consulta, não

dá receita, muito menos fornece remédio. É necessário que toda a equipe esteja junto

com  ele  para  que  o  seu  trabalho  se  desenvolva.  Só  assim,  poderemos  ter  uma

atenção primária boa, funcionando, e a secundária, num patamar melhor.  Enquanto

não houver isso, continuaremos trabalhando preenchendo papéis e enviando dados

para o governo de Minas enviar recursos para nossos Municípios, e esses recursos

jamais vão aparecer na saúde da nossa população.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Marlene Moisés, professora aposentada e

usuária do SUS.
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A Sra. Marlene Moisés - Bom-dia, Deputado Carlos Mosconi. Em sua abertura, V.

Exa. usou uma palavrinha - “humanização” -, que adorei. Foi a única vez que essa

palavra  apareceu.  As  falas  dos  três  palestrantes  foram  muito  boas.  São

conhecimentos que precisamos ter, mas extremamente técnicas. Sei que aqui está

cheio de Prefeitos e Secretários, mas as falas foram muito voltadas para a questão do

financiamento.  Felizmente,  ouvi  um  auxiliar  de  enfermagem  e agora  uma Agente

Comunitária de Saúde e queria enfocar, na minha fala, a questão do capital humano.

Não vimos isso aqui, e ele é fundamental.

Quando  o  Sr.  José  Maria  Borges  disse,  mais  ou  menos,  sobre  qualificação

profissional, lembrei-me da Escola de Saúde Pública, onde trabalhei durante cinco

anos. A Escola de Saúde Pública é a única de Minas Gerais que forma pessoal para o

SUS. Deveria ser  sobretudo para o nível  médio,  porque,  além de ser  em grande

quantidade, é exatamente o pessoal que ganha pouco e não tem condição de bancar

o  curso  na rede privada,  cujo preço é absurdo.  É o  que tem acontecido.  E nem

sempre são formados dentro dos princípios e das diretrizes do SUS.

Muito bem. Há também a Unimontes, no Norte de Minas. O que acontece? Essas

escolas  só funcionam dando formação para o nível  médio  quando há recurso  do

Ministério da Saúde. Quando acaba o recurso, ocorre o que está acontecendo com o

ACS. Ela acabou de denunciar. São três módulos de 400 horas. O ACS encerrou no

primeiro. Ele parou no primeiro módulo porque o governo do Estado não oferece mais

recurso  para  dar  continuação.  Há  toda  uma  questão  política,  também  de

desinteresse, porque, na medida em que o ACS se torna técnico, ele tem de ganhar

melhor. A gestão esquece que com pessoal qualificado, como disse o Dr. José Maria

Borges, a possibilidade de melhora do serviço é infinitamente superior. É para isso

que precisamos muito voltar nossa atenção, porque o nível superior tem curso de

pós-graduação, tem isto, tem aquilo. E o nível médio? Quem olha por ele no caso da

formação técnica na área da saúde? Uma única escola. Não tenho procuração para

falar pela Escola de Saúde Pública, mas sei o que está acontecendo. A escola precisa

de recurso para atuar no nível médio, que é o maior, porque o ACS é a ponte, o elo

entre a comunidade e a equipe. Exatamente esse profissional é o menos preparado

porque não tem oportunidade de se profissionalizar. Queria que a Assembleia atuasse
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nesse sentido, em favor do pessoal de nível médio da área da saúde. Obrigada.

O Sr. Presidente - Muito grato, Sra. Marlene. Sua exposição foi muito lúcida, muito

pertinente.

Encerraremos as inscrições agora. Vamos levar em consideração as pessoas que

quiserem fazer alguma manifestação, mas responderemos depois. Já temos várias

inscrições, às quais naturalmente vamos atender. Com a palavra, a Sra. Terezinha

Oliveira da Rocha, do Movimento das Pessoas com Deficiência, de Belo Horizonte.

A Sra. Terezinha Oliveira da Rocha - Obrigada. Bom-dia. Parabéns a todos nós.

Voltamos a pedir  aos representantes de nosso Município, do Estado,  que tenham

mais  atenção  com  nossas  necessidades,  como  saúde  e  educação.  Brincamos

dizendo que é ruim e é bom falar depois de todo o mundo, porque é só copiar. Passei

para a Mesa, mas não sei se dá para vocês captarem bem minha mensagem. Nossa

preocupação é com todos os cidadãos, principalmente com as pessoas portadoras de

necessidades especiais de saúde, de educação, que merecem uma atenção maior.

Há muitos anos estamos nessa luta.

Evidencio  a  nossa  preocupação  e  a  nossa  tristeza  com  a  atual  situação  que

vivemos, porque, apesar de estarem muito bem representados no fórum, queríamos

ver aqui o nosso Secretário, Dr. Helvécio, e o Secretário de Saúde, pois precisamos

muito do compromisso e da responsabilidade para com a solução desses problemas.

É o que esperamos deles. Quando votamos nos políticos, eles escolhem Secretários,

alguns com os quais temos ligação e de quem conhecemos o trabalho. Eles são tão

bons quanto alguns Secretários do passado, como o Dr. Helvécio, o Dr. Evilásio e

outros.

O José Maria e outros companheiros conhecem nossa luta de muitos anos. Por

isso,  cobramos  alguns  itens.  Pedi  que  vocês  dessem  atenção  ao  modelo  de

transporte  das  pessoas  com  deficiência.  Tive  o  prazer  de  ser  convidada  para

conhecer o modelo de Contagem, parece que Betim também possui um. Gostaríamos

que houvesse um projeto sobre esse transporte para outros Municípios. A Prefeita de

Contagem,  Marília  Campos,  trouxe  esse  modelo  de  Uberaba  e  o  implantou  em

Contagem. Vimos que o modelo é ótimo, não só para nós, com deficiência, mas para

as  pessoas  que  têm dificuldade  de locomoção.  Vemos  que até  o  trabalhador  da



716
____________________________________________________________________________

saúde enfrenta dificuldades em colocar um doente dentro de uma “van” ou de uma

ambulância,  pois  essas  pessoas  não  têm  direito  a  nenhuma  acessibilidade.

Solicitamos,  em  nome de  todos  os  cidadãos  com  dificuldade  de locomoção,  que

vocês olhem com mais atenção para nossas dificuldades, verificando se é possível

elaborarmos um projeto sobre isso.

Também sobre  a órtese e a prótese vivemos uma novela  longa.  As discussões

sobre isso estão paradas, não temos tido reunião com a nossa coordenadora, com a

nossa gerente, uma pessoa muito especial da órtese e da prótese. Também há muito

tempo  não temos  contato  com  o  Marcílio.  Sabemos da reclamação de  pacientes

sobre a enorme fila para se conseguir uma cadeira especial. Há pessoas que não

conseguem ir para o trabalho nem para a escola. O direito de ir e vir das pessoas

está sendo prejudicado, elas estão ficando em casa. Ainda há o problema na forma

como essas cadeiras estão sendo construídas, pois são de má qualidade. Mesmo

assim, há uma demanda muito grande de pessoas que necessitam dessas cadeiras.

Queremos saber a razão de não se investir em aparelhos de locomoção, dos quais

há tanta necessidade, assim como em diversos outros equipamentos para pessoas

com necessidades especiais. Se não me engano, faz dois anos que há pedidos de

cadeiras especiais por pessoas de Neves, mas não temos esperança de que elas

saiam  rápido.  Não  queremos  ficar  só  pedindo  que  as  entidades  as  aluguem.

Queremos nosso direito de investir tanto na construção dessas cadeiras quanto em

equipamentos.  Dizem  que  as  cadeiras  são  malconstruídas  porque  o  SUS  paga

pouco,  mas  não  somos  obrigados  a  ficar  com  uma  cadeira  dessas.  Tenho  uma

cadeira de pouco mais de um ano de uso que quebrou quando eu saía da faculdade

no  Bairro  Buritis.  Em  um  morro  daquela  altura,  ela  quebrou!  Se  não  fosse  uma

pessoa  para  me  ajudar  a  atravessar  a  rua,  eu  não  conseguiria.  Queremos  uma

atenção para todos, mas especificamente para as pessoas que têm dificuldade de

locomoção. Desculpem o desabafo, porque queremos falar sobre muita coisa, mas

são poucas as oportunidades que nos dão para isso. Mandamos um abraço para o

nosso Secretário  e um puxão de orelhas,  pois  queremos que ele esteja presente

quando for convidado. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Agradecemos à Sra. Terezinha. Com a palavra, a Sra. Anísia



717
____________________________________________________________________________

Daniel, do Conselho Regional de Educação Física de Belo Horizonte.

A Sra. Anísia Daniel - Bom dia. Meu nome á Anísia Daniel. Represento o Conselho

Regional de Educação Física e tenho uma pergunta para o Dr. José Maria Borges.

Ele disse que a construção de hospitais não é o ideal, porque com pouco tempo, com

três meses, seis meses de construídos, a demanda já se acabou. Então, o que fazer?

Fiquei aguardando o final da exposição do Dr. José Maria Borges para ouvir uma

solução que ele não apresentou.

Gostaria de ressaltar a todos da Mesa a importância da valorização do profissional

de  saúde e não apenas do médico.  Como disse o nosso amigo do Conselho de

Psicologia,  sem  médico,  não  conseguiremos  ter  saúde,  embora  precisemos  dos

outros profissionais e da valorização deles.

Em nome do Conselho Regional de Educação Física, sabemos a importância que

os  seus  profissionais  têm  para  a  promoção  da  saúde.  Trabalhamos  na  atenção

primária e posso afirmar que muitas cidades ainda não têm academias. Aliás, esperei

que o representante da Prefeitura falasse a respeito da academia da cidade, que hoje

é um sucesso. Espero que esse ato seja disseminado a todos os Municípios mineiros.

Obrigada.

O Sr. Presidente - Lerei outra indagação que foi feita pela Luciana Silami Carvalho,

do  Sindicato dos  Farmacêuticos  de  Minas Gerais:  “Sabemos que o  setor  privado

participa do SUS em caráter complementar.  O senhor está sugerindo que o setor

privado participe efetivamente do SUS, ou seja, não só em caráter complementar?”.

São essas as duas indagações feitas. Com a palavra, o Sr. José Maria Borges, para

responder às perguntas que lhe foram feitas.

O Sr. José Maria Borges - Vamos começar pela construção de hospitais. Não sei se

me fiz entender bem, mas não sou contra a construção de hospitais em si. Apenas

acho que não podemos e não vamos conseguir  mudar o nosso modelo de saúde

visando, como meta, à construção de hospitais pura e simplesmente. A experiência

mostra  que  construímos  um  hospital  e  depois  temos  muitas  dificuldades  de

financiamento para que ele funcione bem. Por outro lado, é isso mesmo. Como o

sistema  primário  funciona  mal,  os  hospitais  são  rapidamente  esgotados  em  sua

capacidade de atendimento, e é por isso que vemos doentes pelos seus corredores.
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Precisamos de novos hospitais. Em Minas, são socialmente necessários cerca de 220

hospitais, distribuídos em microrregiões e macrorregiões. A média complexidade será

atendida  nas  microrregiões,  que  hoje  são  76  em  todo  o  Estado,  e  a  alta

complexidade, nas macrorregiões, que são 13. 

Na verdade,  precisamos  de  hospitais  qualificados  funcionando  numa malha,  ou

seja,  dentro  de  um  sistema  em  que  o  indivíduo  possa,  por  meio  dos  cuidados

primários,  que é a porta por onde ele entrou, seguir  o fluxo da sua necessidade,

independentemente  de  mandados  de  segurança  ou  de  artifícios  da  natureza

individual de cada um. É disso que precisamos e a que chamamos de um sistema em

rede.  Portanto,  a  questão apenas  de construção de hospitais  precisa  ser  revista,

porque não pode ser enfocada dessa maneira.

Eu me referi à saúde suplementar como um mecanismo complementar de atenção.

A saúde suplementar tem crescido muito, mas até que ponto nós, estrutura pública,

poderemos  discutir  com  a  saúde  suplementar  para  que  ela  também  invista  em

atenção primária? Talvez seja muito mais eficiente e barato para a saúde suplementar

ter investimentos pesados, como o Estado, como ente, está fazendo, protegendo os

seus usuários no sistema de promoção e prevenção por meio da saúde suplementar.

Creio que precisamos chamar a saúde suplementar para o seio das discussões nesta

Casa, nas Câmaras de Vereadores e, principalmente, nas Secretarias municipais e

estaduais, como também no governo federal, para que possamos saber qual a melhor

inserção  dos  recursos  gastos  em  saúde  suplementar  a  fim  de  modificarmos  o

panorama da saúde em nossos Municípios, em nosso Estado e no País.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, José Maria. Com a palavra, o Sr. Renato Barros,

do Sinsaúde de Minas Gerais.

O  Sr.  Renato  Barros  -  Para  algumas  questões  já  obtive  resposta,  mas  ainda

gostaria de abordar outras que dizem respeito à participação efetiva do Legislativo.

Tive oportunidade de ouvir os três expositores e acredito na importância de provocar

uma discussão lá no Conselho Estadual de Saúde, quando fizermos a revisão do

plano estadual de saúde e levantarmos questões como a política geral para o Estado.

Acredito que, nesses próximos quatro anos, a Assembleia Legislativa possa nos

ajudar na questão da gestão do trabalho. Em uma das demandas, José Maria até
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disse que o modelo hospitalar era cêntrico. Inclusive, temos carência da estruturação

desse sistema. No ano passado, tivemos de levantar todas essas questões e apontar

algumas  alternativas  na  caravana  da  saúde.  Dentre  elas,  no  que  diz  respeito  à

flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange a saúde, que o Estado

possa fazer investimento na sua política, na gestão da sua força de trabalho, uma

grande  carência  que  tem  orientado  os  procedimentos  a  fim  de  fazer  surgir  as

fundações estatais  de direito privado,  os consórcios de médicos, por não ter  uma

estrutura de financiamento de estruturação de serviço. Portanto, esse é um facilitador,

e o Estado se torna responsável pela implementação dessa política. Essa é uma das

questões.

Na  questão  da  gestão  da  força  de  trabalho,  observo  que  há  necessidade  de

estabelecermos uma estrutura de carreira que possa valorizar todos os profissionais

do sistema com um piso salarial por escolaridade do cargo para o SUS - isso já foi

dito aqui várias vezes. Dessa forma, isso impede que uma categoria,  como a dos

médicos,  odontólogos e outras mais,  vá ao Congresso Nacional  reivindicar  o piso

salarial. O Estado tem de chamar para si a responsabilidade na estruturação desse

sistema.

Outra questão:  observo que a Assembleia Legislativa pode ajudar  não somente

aqui,  mas  também  a  fazer  gestões  junto  ao  Congresso  Nacional,  com  os

parlamentares federais. Trata-se da questão da Lei de Responsabilidade Sanitária.

Acredito que temos de aprovar  isso,  que é uma bandeira nacional  que temos de

incorporar.

A outra discussão refere-se à questão novamente levantada sobre a CPMF. Temos

visto  posições  contrárias  à  CPMF,  mas  não  sabemos  da  abrangência  dela.  A

discussão que temos feito nos últimos tempos refere-se à aprovação da Contribuição

Social  para  a  Saúde  -  CSS  -,  que  é  uma  alternativa  à  CPMF,  com  recursos

diretamente necessários.  Sabemos da abrangência disso e o que vai  representar.

Não entro no mérito da regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, porque isso

já foi bastante abordado aqui. No entanto, ressalto o esforço que temos de fazer para

que Minas Gerais possa cumprir seu papel de responsabilidade.

Para finalizar,  Sr.  Deputado, gostaria de dizer que, para nós, este é um ano de
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conferências  de  saúde.  A  partir  de  abril,  teremos  as  conferências  municipais,

estaduais e depois a conferência nacional. Será um momento em que a sociedade

estará debatendo, dando a sua contribuição e elaborando propostas. Aliás, esta Casa

poderia buscar um pouco do que tem sido colocado pela sociedade transformando

isso em política da Casa, de forma a regulamentar a saúde em nosso Estado, o que

tem  sido  uma luta  histórica  da  sociedade  civil  organizada  e  que  não  tem  tido  a

ressonância  necessária.  Em  relação  aos  hospitais  regionais  ora  constituídos  pelo

Estado e ao financiamento público que é destinado aos hospitais conveniados, tenho

visto  que o  dinheiro  não é  pouco,  o  recurso  é  altíssimo.  Podemos  aprofundar  a

discussão da capacidade de investimento que está sendo feito nos hospitais privados

e, em algumas regiões, constituir hospitais públicos com esses recursos. Pelo bolo de

recursos ora destinado e pelo cálculo que fizemos anteriormente, é possível construir.

Temos uma carência em Minas Gerais de 6 mil leitos. Como suprir essa deficiência?

Esse é o debate que queremos fazer, no sentido de deixarmos de financiar o privado,

que busca o equipamento e o recurso público, e, em um dado momento, deixa de

prestar o serviço. E quem perde é a sociedade, o usuário. Precisamos de um tempo

maior  para  discutir  o  tema  com  a  Comissão  de  Saúde  e  com  esta  Casa,  para

avançarmos um pouco mais na melhoria da qualidade da prestação de um serviço

que é de responsabilidade do Estado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Renato a participação. Chamo o Sr. Cláudio da

Silva, do Conselho Municipal de Saúde de Betim.

O Sr.  Cláudio da Silva - Meu nome é Cláudio, sou funcionário da Secretaria de

Saúde de Betim e membro do Conselho Municipal de Saúde. Sobre a ponderação do

Dr.  José Maria,  fiz  algumas anotações que poderiam até melhorar  o serviço sem

prejudicar o funcionário. Sei como funciona o sistema. Por exemplo, sobre a questão

dos exames, a melhor forma de trabalho nas cidades seria a criação de um centro de

diagnóstico de saúde em todos os hospitais. Em Betim os exames de raios X e de

sangue acontecem dentro  do  hospital,  não sei  se  em todas as  cidades é  assim.

Acredito  que  funcionariam  muito  bem  fora  do  hospital  e  se  daria  mais  ênfase  à

procura da população.

Falou-se muito também na valorização do trabalhador, mas se esqueceram de um



721
____________________________________________________________________________

ponto  fundamental:  como  está  a  saúde  desse  trabalhador?  Tem  sido  cuidada,

avaliada,  tem  havido  um  local  onde  ele  possa  ser  tratado  num  momento  de

dificuldade? Eu estava observando que os “cameramen” sempre se renovam, para

cada um realizar seu trabalho. Isso poderia ser feito na saúde. Às vezes, a pessoa

que está atendendo à população está cansada, estressada, e pode ser trocada por

outra,  tendo  em  vista um melhor  desempenho,  para,  aí  sim,  haver  humanização.

Falar em humanização é uma coisa, mas desenvolvê-la teria de ser sob a forma de

maior dinamismo, para que o trabalhador tenha fôlego para tratar a população como

ela merece.

Sobre  o  tratamento  fora  do  domicílio,  anotei  que  seria  bom  valorizar  mais  as

microrregiões ou a criação do consórcio intermunicipal. Em Betim funciona bastante

bem.  A  existência  dos  consórcios  intermunicipais  vai  ajudar  a  resolver  esses

problemas de fluxo em Belo Horizonte e em outras Capitais.

Por fim, a avaliação dos transportes sanitários. Deveria ser avaliado de ano em ano

como está a frota, se está sucateada, se está se desenvolvendo bem, se precisa ser

melhorada. É isso o que eu queria dizer.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cláudio. Com a palavra, a Sra. Anita Maria da Silva, da

Associação de Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais. 

A Sra. Anita Maria da Silva - Moro em Contagem há 36 anos e acompanho com

frequência as reuniões da área da saúde. Lá está havendo um problema muito sério

relativo à marcação de consulta com médico especialista, para entrega de exames,

para marcação de cirurgias. Eu mesmo estive lá para entregar o ultrassom de um

braço e demorou um ano e quatro meses para eles marcarem uma data. Os exames

fizeram  um  ano  em  setembro,  e  os  entreguei  em  janeiro.  Estou  esperando  a

marcação  da  fisioterapia  há  mais  de  um  mês.  Estou  esperando  para  fazer  uma

cirurgia no olho há mais de três anos. Fui à Secretaria saber o motivo, e o rapaz me

disse que essas cirurgias eram realmente demoradas.  Quero saber por  que tanta

demora para marcar uma cirurgia, que nem tão grande é. Quando vou às reuniões,

vejo as pessoas brigando com as enfermeiras, com as atendentes e digo que temos

de brigar é com os grandes.

O Sr. Presidente - Sra. Anita, a senhora faz algumas indagações muito importantes,
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que serão respondidas no final  da nossa reunião.  Com a palavra,  a Sra.  Cláudia

Navarro Lemos, do Conselho Regional de Medicina.

A Sra. Cláudia Navarro Lemos - Bom-dia, sou do Conselho Regional de Medicina

de Minas Gerais e gostaria de falar ao nosso colega Secretário Adjunto de Saúde de

Divinópolis que a questão da judicialização da medicina é uma grande preocupação

do CRM porque sabemos a quantidade de verba que é desviada do setor de saúde

para a judicialização. O CRM irá promover um fórum de direito médico, nos dias 27 e

28 de maio, em Belo Horizonte, e teremos a participação do Ministério Público, do

Judiciário e de vários setores de saúde para chegarmos a um consenso e vermos

quando conseguiremos resolver essa questão.

Gostaria de sugerir à Assembleia Legislativa que colocasse na pauta a valorização

de todos os profissionais de saúde, não só do médico, e tentasse a implantação do

piso salarial do médico de R$9.188,00, aprovado agora. Todos nós sabemos que isso

é quase impossível.  Temos que ver também a importância da regulamentação da

Emenda à Constituição n° 29. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Somos gratos à Cláudia. Com a palavra, o Sr. Nicodemus de

Arimathea e Silva Júnior.

O Sr.  Nicodemus de Arimathea e Silva Júnior - Deputado Carlos Mosconi, meus

cumprimentos por sua atuação neste tão importante fórum. É com emoção que nos

apresentamos neste Plenário onde os nobres Deputados representam os interesses

da população deste Estado. Tenho 27 anos de carreira como médico, com todo esse

tempo vinculado ao serviço público. E falas como a de D. Anita têm de realmente nos

emocionar, porque é para evitar esse tipo de situação que temos cabelos brancos. O

Dr. Mosconi fechou as portas do Inamps, da forma como era, e entramos na era do

SUS.  O  Dr.  José  Maria  já  tem  30  anos  de  estrada  no  SUS,  e  o  Fabiano  está

colaborando para essa construção há tempos.

Com tudo isso, não poderia deixar de falar da Emenda à Constituição nº 29, cujo

financiamento é fundamental para evitar esse tipo de situação. Mas essa não é a

única solução, pois a colocação de recursos para a saúde não significará melhorias.

Temos de lembrar que a construção do SUS se fundamenta na visão regionalizada

dos problemas. Como o Dr. José Maria disse, não adianta falarmos em regulação do
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sistema sem uma rede efetivamente construída. Precisamos acabar com a falácia de

que o bom político é aquele com constrói um hospital no seu Município. Felizmente

isso já deixou de ser plano de candidatura à Prefeitura. O que acontece? Devemos

dar agora um passo importante. Em 1991, em Montes Claros, foi feita uma carta que

direcionava para a municipalização da política de saúde.  Hoje entendemos que é

necessária  uma  visão  regionalizada,  uma  escala  que  direcione  a  eficiência  e  a

eficácia do sistema de saúde. A regulação se inicia na atenção primária. Se cumprir o

seu papel, vai conter essa demanda crescente que baterá às portas dos hospitais.

Existiam 600 hospitais  no  Estado,  mas cerca  de  300 ou 400 foram  fechados.  O

interessante é que alguns colegas médicos avaliam a destruição do sistema público a

partir  do  fechamento de  hospitais.  Discordo plenamente,  porque hospital  que não

funciona,  que não serve,  que não atende o  doente,  deve ser  fechado.  Hoje,  120

hospitais que têm uma política de incentivo do Tesouro Estadual estão cumprindo o

seu papel.  Na lógica  do  Dr.  José Maria,  se  forem acrescentados  mais  20  ou  30

hospitais bem-posicionados, haverá uma rede bem-construída. Aí, o Estado deixaria

de ser assistencialista e cumpriria sua função primordial, ou seja, regular e propor

políticas de saúde. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Nicodemus. O senhor nos disse que possui uma longa

trajetória  na  área  de  saúde.  Acrescentarei  apenas  que  é  uma  longa  e  profícua

trajetória nessa área. Com a palavra, a Sra. Kátia Ferraz Ferreira, do Centro de Vida

Independente.

A Sra. Kátia Ferraz Ferreira - Bom-dia. Cheguei um pouco tarde, porque estava

conversando  com  a  Secretaria  Executiva  do  Conselho  Municipal  da  Pessoa  com

Deficiência. Na última plenária, discutimos uma determinação do Conselho Nacional

de Saúde, ou seja, a Resolução nº 435. Conforme essa resolução, os conselhos das

instâncias  inferiores,  estadual  e municipal,  devem criar  a Comissão de Atenção à

Saúde da Pessoa com Deficiência. Houve uma negativa desses conselhos, disseram

veementemente que não criarão essa comissão.

Gostaria de deixar isso como denúncia. Quero saber se o Legislativo poderá fazer

algum tipo de pressão, porque essa comissão é muito necessária às pessoas com

deficiência, que ficam prejudicadas, não conseguem entrar nas unidades básicas de
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saúde. Se for o caso, tentaremos uma mobilização dos companheiros. Necessitamos

do seu apoio, Deputado Carlos Mosconi, e, se for possível, da Comissão de Saúde,

caso V. Exa. continue na Presidência.

Enfrentamos resistência à entrada de pessoas com deficiência nos conselhos de

saúde.  Quando  eu  ainda  era  Conselheira,  apresentamos  uma  denúncia  sobre  a

acessibilidade  ao  auditório  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte.

Agora, como fui informada, provavelmente o local do plenário desse Conselho será

mudado.  Naquela  oportunidade,  recebemos  a  negativa  de  um  representante  do

gestor municipal, que nos tratou muito mal durante uma reunião plenária. Ele disse

que, se quiséssemos participar, deveríamos ser carregados, que ninguém faria obra

coisíssima  nenhuma  para  levar  deficiente  para  cima  e  para  baixo.  Isso  não  foi

gravado, porque no dia não havia microfone e o gravador estava com defeito.  As

testemunhas são as pessoas que estavam lá. Infelizmente, recebemos esse tipo de

tratamento.

Ausentei-me  do  Conselho  por  outros  motivos,  mas  retornarei.  Solicito  que  os

parlamentares envolvidos com a área de saúde pressionem os conselhos a cumprir a

Resolução nº 435, de criação dessa comissão. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras pertinentes da Sra. Kátia Ferraz. Esta

Casa está à sua disposição, como sempre. Com a palavra, para suas considerações

finais, o Sr. Fabiano Pimenta.

O Sr. Fabiano Pimenta - Peço desculpas por não ter justificado a ausência do Dr.

Marcelo. Ele é Presidente dos Secretários das Capitais junto ao Conasems e hoje

está reunido com o Ministro da Saúde tratando de assuntos do interesse de todos

nós,  pois  os  Municípios  são  os  principais  executores.  Esse  é  o  motivo  de  sua

ausência. Obviamente, não tenho o brilhantismo nem a capacidade do Dr. Marcelo,

mas procurei representá-lo da melhor forma possível. Tenham a certeza de que todos

os assuntos aqui apresentados serão levados a ele com toda a honestidade e fazem

parte da gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

O  Dr.  José  Maria  mencionou,  assim  como outros  manifestantes,  as  filas  e  as

esperas. Quando avaliamos as questões, sempre há um problema de mercado e de

regulação. A nossa capacidade de gestor para atrair prestadores para essa área é
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muito limitada. Nas cirurgias eletivas, havia uma fila de 60 mil pessoas no início de

2009, que já foi reduzida pela metade. Isso custa recursos adicionais do Orçamento

próprio do Município. Nenhum gestor quer ter fila nem falta de medicamentos, mas,

infelizmente,  há  um  limite  para  a  nossa  capacidade  de  colocar  recursos  do

Orçamento próprio,  por maior que seja o compromisso do Prefeito e do Conselho

Municipal de Saúde batalhando por recursos adicionais. Retornamos sempre ao tema

da  regulamentação  da  Emenda  nº  29.  Esta  Casa,  embora  não  possa  legislar

especificamente sobre o tema, como disse o Deputado, pode buscar uma sinergia de

esforços junto aos Deputados Federais e aos Senadores para colocá-lo efetivamente

na pauta.

A qualificação de profissionais também é uma questão recorrente das carreiras. As

manifestações sobre isso foram muito pertinentes. Uma iniciativa de Belo Horizonte

são  as  oficinas  de  qualificação  da  construção  primária,  desde  o  porteiro  até  o

profissional mais especializado, na linha da fala da Ângela. Mas isso também não

reduz as capacitações específicas para áreas específicas.

Estamos num ano de conferências municipais de saúde. Um plano municipal de

saúde  não  se  faz  sem  as  diretrizes  pertinentes  e  decisórias  das  conferências

municipais,  que  redundarão  nas  conferências  estadual  e  nacional  de  saúde.  A

sinergia  de  esforços  é  muito  importante  para  que  as  conferências  municipais

expressem as necessidades e as alternativas de resolução dos problemas de saúde

da população mineira. É importante haver, também, sinergia para diferenciar recursos

e possibilitar a inversão de recursos nas ações de promoção e prevenção. Muitas

vezes há uma limitação para que o gestor resolva o problema de fila e outros, por

maior  que  seja  o  seu  desejo  de  inverter  recursos  nessa  área.  Como  disse  o

representante  do  Conselho  de  Educação  Física,  tentamos  fazer  isso  com  a

implementação do Academia  da  Cidade  e  outros.  Tive  a  honra  de  ser  Secretário

Nacional  de  Vigilância  em  Saúde,  com  um  orçamento  de  R$1.400.000.000,00.

Coloquei  a  singela  quantia  de  R$50.000.000,00  no  orçamento  para  as  ações  de

promoção. Essa foi uma semente que, com muito orgulho, vejo que felizmente está

germinando. Ela, entretanto, poderá ter uma força muito maior que o simples desejo

de um Secretário, se efetivamente brotar das conferências municipais e estaduais, o
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que redundará,  em última instância,  nos orçamentos de  saúde de cada uma das

esferas de governo.

O Sr.  Presidente -  Agradecemos ao Sr.  Fabiano Pimenta a sua participação em

nosso  evento,  a  sua  exposição,  a  maneira  muito  aberta  e  clara  de  colocar  as

questões, com sua experiência e conhecimento. Naturalmente, enriqueceu demais o

nosso evento. Com a palavra, a Sra. Mônica Viegas.

A Sra. Mônica Viegas - Apresentei um trabalho. Não esgotamos as questões nas

áreas de política e de gestão. Essa é uma pesquisa realizada pelo IBGE e, portanto,

não tem o objetivo específico de gestão, mas é interessante na medida em que nos

dá um panorama da média de como estão sendo realizadas. Temos que escolher um

aspecto específico, e obviamente várias coisas ficam por dizer. Nesta plenária foram

mencionadas  algumas  questões  fundamentais,  como  a  judicialização  da  saúde

levantada  por  alguns  participantes.  Esse  aspecto  terá  que  ser  considerado  nos

próximos  governos.  O  Estado  tem  avançado.  Esse  já  é  um  problema  para  a

Secretaria  de  Estado  de  Saúde.  Existem  pesquisas  avançadas  nessa  área,

principalmente no segmento de medicamentos. Entretanto, como foi dito aqui, exerce-

se sobre o orçamento do Município uma pressão muito grande. A meu ver, esse é um

desafio, pois perdemos a perspectiva da política pública como uma questão de bem-

estar  social  para  tratar  disso  de  uma forma particularizada  a partir  de demandas

individuais. Então, a questão da judicialização é importante.

Também foi  tratada aqui  a  questão dos  medicamentos,  tanto  os  de  distribuição

popular como os de alta complexidade. Sabemos que os maiores gastos realizados

pelas famílias são com esses medicamentos. E há a parcela gasta pelas pessoas

mais pobres. Não existem mecanismos de seguro nem de distribuição. Esse ainda é

um desafio. Avançamos muito com o Farmácia Popular e outros programas federais e

estaduais, mas essa é uma área fundamental, e ela merece uma certa atenção.

Também  foi  mencionada  a  questão  da  gestão  de  recursos  humanos.  Ela  é

fundamental. Têm razão as pessoas que afirmaram ter havido poucos avanços nessa

área.  Do ponto  de  vista  federal,  ela  merece  uma política  de  gestão  de  recursos

humanos. Houve algum avanço em termos da classe médica específica, do médico

generalista,  mas  enfrentamos  problemas  de  fixação  desses  médicos  no  interior,
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problemas de planos de carreira. Esses médicos fazem jornada dupla e trabalham em

vários  lugares.  Não  falo  apenas  deles:  essa  situação  se  estende  a  todos  os

profissionais da área de saúde. A experiência internacional nos mostra vários países

que fazem uma intervenção mais direta, que funciona desde a universidade, com a

regulação de vagas dentro de um plano diretor de regionalização. Temos a regulação

de vagas e de hospitais  de maneira a atrair  aquele médico para estudar naquele

local. Esse é um tipo de política possível. Além disso, é necessário que o médico

tenha incentivos e um plano de carreira para ir para áreas mais remotas e depois, aos

poucos,  para uma área mais  urbana.  É preciso,  ainda,  um plano de treinamento.

Então, de fato, a parte de gestão de recursos humanos precisa estar mais integrada

com  o  modelo  de  cuidado  que  temos  implementado,  e  temos  experiências

internacionais que podem nos ajudar a pensar em formas de institucionalizar esse

tipo de política pública.

Outra  face muito  mencionada aqui  é a  Emenda nº 29.  Temos de ter  sempre o

cuidado de que a saúde é um bem que as pessoas querem cada vez mais. A questão

do  financiamento  vai  ser  sempre  uma  questão  de  política  pública  colocada  em

qualquer país, e o que acontece em modelos de sistemas públicos como o nosso é

que, em geral, a restrição é orçamentária. Temos de trabalhar para criar mecanismos

para ampliar as fontes de financiamento, mas tendo sempre em mente que quanto

mais se tem, mais se gasta. Existe um custo, e temos de saber que existe um limite.

O  setor  de  saúde  é  extremamente  intensivo  em  tecnologia,  e  quanto  mais  os

indivíduos  têm  acesso,  mais  querem;  então,  sempre  vamos  ter  uma  parcela  da

população  insatisfeita,  porque,  quando  temos  o  episódio  saúde,  queremos  ter  o

máximo de acesso possível. Mas é preciso pensar que existe um custo para realizar

essa saúde. Eram as minhas considerações. Queria agradecer mais uma vez e me

colocar à disposição para continuar o debate. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Agradecemos demais a participação da Mônica Viegas, que nos

trouxe um posicionamento extremamente lúcido, claro e objetivo, apesar de abordar

as  questões  dentro de  um viés  acadêmico.  Mas faz isso  com muita clareza,  em

grande benefício dos seus ouvintes. Com a palavra, o Sr. José Maria Borges.

O Sr. José Maria Borges - Gostaria de expressar minha satisfação e começar por
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agradecer ter sido convidado para participar deste fórum tão importante. Vale a pena

saber  que,  com  investimentos  desse tipo,  certamente  vamos  estar,  no  dia  a  dia,

reconstruindo o SUS, melhorando e avançando sempre. Os desafios são, na verdade,

imensos.

Queria  fazer  rapidamente  alguns  comentários  a  respeito  do  que  as  pessoas

manifestaram aqui. A Emenda à Constituição nº 29 já está bastante debatida. Saúde

do trabalhador é uma área específica, e Municípios, Estado e governo federal têm

uma  organização  específica  para  isso.  A  representação  da  sociedade  e  dos

conselhos municipais e estaduais e o Conselho Federal também têm-se dedicado a

esta questão importante que é cuidar da saúde do trabalhador especificamente.

Queria acrescentar, acreditando que assim responderei a algumas indagações, que,

na  formatação de  um  modelo  consequente  para  a  saúde,  temos  de  baseá-lo  na

atenção primária. Mas, para que esse modelo possa responder às necessidades e às

indagações da população, é fundamental haver outras condições funcionando junto à

atenção primária.

Condições  logísticas.  Tratei  disso  muito  rapidamente.  É  preciso  que  sejam

estabelecidas. É preciso garantir ao cidadão mecanismos de transporte, de abrigo no

Município para onde foi encaminhado, por não haver em seu Município resposta para

o seu problema. Temos de cuidar dessas questões.

Os consórcios de saúde representam avanço em relação a isso. Hoje há legislação

estadual sobre a matéria. Os consórcios são públicos. Os Cias, que Belo Horizonte

acaba  de  implantar,  com  seis  ou  sete  Municípios  conurbados,  representam  um

mecanismo que  provavelmente  agilizará  bastante  o  atendimento  à  população  da

Grande BH.  No  Estado há inúmeros  consórcios  em funcionamento,  cobrindo boa

parcela da população usuária do SUS. De qualquer maneira, vale lembrar que esses

mecanismos não podem efetivamente substituir a atenção organizada no Município,

no Estado ou na União. Não podemos trocar a atenção primária, os centros de saúde,

o Programa Saúde da Família e toda a sua estrutura por efetivo atendimento por meio

de  consórcio.  É  preciso  ter  um  pouco  de  cuidado  em  relação  a  isso.  Mas  os

consórcios representam grande avanço para minorar o tempo de espera.

Falei um pouco sobre as fundações, que hoje são estatais e podem ser de direito
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público. Não há, portanto, restrição a que se invista recurso público em fundação

estatal de direito público. Nem todas são necessariamente estatais, mas de direito

público.  Temos  grandes  desafios,  mas  também  temos  grandes  alternativas,  que

podem ser construídas pelos três Poderes constituídos e pela grande participação

popular. Por meio do controle social, poderemos avançar muito, sobretudo em relação

ao problema do tempo de espera e a questões simples e complexas. Esse é um

caminho. Naturalmente, precisaremos de recursos adicionais.

A regulamentação da emenda constitucional tem de ser aprovada por todos e deve

constar na pauta como prioridade nas ações de governo. Como se fosse função de

Estado, a saúde tem de ser destacada. Na estrutura dos Municípios, dos Estados e

do  governo  federal,  deve  haver  carreira.  Auxiliares  de  saúde,  médicos,  dentistas,

assistentes  sociais  e  terapeutas  ocupacionais  têm de saber  a  sua  função,  a  sua

posição,  onde  começa  e  termina  a  sua  carreira.  Isso  é  fundamental  para  que

tenhamos respostas efetivas para a maioria dos problemas da população. Mais uma

vez, gostaria de agradecer ao coordenador deste fórum, Deputado Carlos Mosconi, e

falar  do prazer de estar aqui e, principalmente, de acreditar  que há problemas no

SUS, mas que eles são passíveis de solução. Com o esforço das comunidades, por

meio de suas representações formais, conseguiremos legislações seguras e recursos

necessários para que o SUS avance cada dia mais.

O  Sr.  Presidente  -  José  Maria  Borges,  muito  grato  pela  sua  participação,

fundamental  para  atingirmos  o  nosso  objetivo.  José  Maria,  com  sua  experiência,

ponderação, competência, com sua vida inteiramente dedicada à saúde em Minas

Gerais, contribuiu para a elevação do nível deste evento.

Com  muita  satisfação,  passo  a  palavra  ao  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,

parlamentar muito atuante nesta Casa e que dedica grande parte de seu trabalho no

Parlamento mineiro à saúde, sendo, portanto, sua fala uma contribuição importante

para o nosso evento.

Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Boa tarde. Agradeço ao Sr. Presidente e saúdo todos os companheiros dizendo que

é  um  prazer  participar  deste  fórum  democrático,  que  traz  grande  contribuição  à

Assembleia  de  Minas.  Não  tenho  dúvida  de  que,  ao  final  dos  debates,  teremos
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elementos consistentes para que esta Casa torne nosso Estado verdadeiramente um

Estado Democrático de Direito.

Converso  sempre  com  o  Deputado  Durval  Ângelo,  que  participa  conosco  das

discussões, e comentamos que este é o momento de ouvir vocês, que trazem sua

contribuição. Mas creio que também posso dar alguma contribuição no tocante ao

tema. Quanto ao financiamento, tema a que a Profa. Mônica já se referiu com muita

propriedade, todos os recursos que aportarem na saúde não serão suficientes para o

seu pleno atendimento, para a conclusão definitiva das nossas necessidades, já que,

à  medida  que  aumentarmos  a  capacidade  de  financiamento  dos  recursos,  das

tecnologias, em função da nossa própria vida e de nossa finitude, exigiremos cada

vez mais recursos. Numa linguagem bem simples, as demandas da saúde constituem

um verdadeiro  saco sem fundo.  Quanto  mais  conseguirmos,  mais  recursos serão

demandados no que concerne às tecnologias, aos conhecimentos, às necessidades.

Mas esse não pode ser um argumento para justificar o fato de não se alocarem os

recursos  necessários,  previsíveis,  possíveis  ao  Estado  brasileiro  para  cuidar  da

saúde. E o Estado brasileiro não está cumprindo suas funções de acordo com suas

possibilidades,  pois  delas  se  encontra  aquém.  Observe-se  que  a  Constituição

expressa, com toda a clareza, que saúde é direito fundamental, é direito de todos, e é

dever do Estado zelar pelo seu atendimento.

Há um problema que considero  uma grande hipocrisia  -  e  falo  na condição de

Deputado do Estado de Minas Gerais, quero tratar dessa questão -, que é estarmos

aqui e não ser possível reivindicarmos a regulamentação da Emenda à Constituição

n° 29  para  justificar  o  descaso  para  com  o  financia mento.  Isso  é  absolutamente

inaceitável. Governo que age dessa forma não tem compromisso com a saúde, não

reconhece esse princípio, que é um direito fundamental da pessoa humana.Também

não é aceitável que o Judiciário mineiro faça a judicialização da saúde. Um paciente,

necessitando de  tratamento,  pode recorrer  à  Justiça,  mas não é  aceitável  que a

Justiça imponha aos Municípios que já cumprem o mínimo constitucional o dever de

atender às demandas daquele cidadão que precisa de atendimento de saúde. No

meu entendimento  -  já  discutimos  isso  aqui  na  Assembleia  de  Minas  -,  cabe  ao

Judiciário determinar o atendimento à saúde, mas cabe também a ele exigir que o
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que menos aplica na saúde seja o principal responsável pelo atendimento. Se assim

fosse, não seria a Prefeitura de Belo Horizonte obrigada a cumprir  uma demanda

judicial, mas sim o Estado de Minas Gerais. Uma determinada prefeitura que já aplica

20%,  25% ou  30% dos  seus  recursos  não  seria  obrigada  a  cumprir  uma  ordem

judicial, mas, sim, o que menos cumpre.

Também o nosso Tribunal de Contas e o nosso Ministério Público tratam os entes

federativos  com  pesos  e  medidas  diferentes  quando  se  referem  à  exigência  do

cumprimento  da  Emenda  à  Constituição  nº  29.  Eles  não  discutem  a  sua

regulamentação  quando  voltam  as  ações  para  o  Município  ou  para  o  Estado.

Perguntem a algum Município se podem aplicar, de acordo com o regulamento e com

as decisões do Conselho Nacional de Saúde, os critérios que o Tribunal de Contas de

Minas Gerais usa para exigir o cumprimento pelo Estado. O Município deve aplicar,

no mínimo, 15% dos seus recursos na saúde. Por que o Tribunal de Contas pode?

Que ousadia é essa do Tribunal ou do Ministério ao estabelecer medidas diferentes

para que o Estado cumpra,  admitindo até pagamento de pensões, pagamento de

serviços de pessoas aposentadas para contabilizar no setor da saúde? Isso não se

admite.  Mas  o  Tribunal  de  Contas  admite  que  o  Estado  contabilize  os  recursos

utilizados  pela  Copasa,  por  exemplo,  para  efeito  de  cumprimento  da  emenda

constitucional.  Perguntem  ao  povo  de  Uberaba  se  o  Tribunal  de  Contas  aceita

contabilizar nas contas de Uberaba o Codau, que também é uma companhia que

presta  serviços? Não é  assim,  não existem  pesos  e  medidas  diferentes.  Cabe à

Assembleia  de  Minas  estabelecer  que  os  pesos  e  medidas  e  que  os  princípios

constitucionais e legais sejam aplicados igualmente a todos os entes da República,

quer os Municípios, quer o Estado de Minas Gerais.

Com a Profa. Mônica, quero tratar de uma questão que é um grande desafio, mas

absolutamente  necessária:  não  é  possível  os  Municípios  implementarem  o  SUS,

principalmente  os  Municípios  pobres,  principalmente  os  que  têm  reduzidas  suas

condições tecnológicas e científicas, porque precisam contratar um profissional  de

saúde,  especificamente  um  médico,  com  um  salário  mensal  da  ordem  de

R$20.000,00,  R$25.000,00.  Eles  não  conseguem  implementar  as  tecnologias  e  o

conhecimento necessários. Isso é inconcebível.  E não podemos jogar nos ombros
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dos Municípios essa responsabilidade. Se quisermos um sistema único de saúde, é

preciso haver uma relação solidária, haver solidariedade da União e dos Estados com

os Municípios mais pobres. Imediatamente. E, na lógica da solidariedade, eu tenho

uma proposta: que as universidades públicas brasileiras, financiadas pelo Estado ou

pela  União  -  a  Unimontes,  a  UFMG,  a  Universidade  do  Triângulo  Mineiro,  a

universidade de Uberlândia -, tenham o compromisso de abraçar o Estado de Minas

Gerais para colocar toda a sua atividade, todo o seu potencial de recursos humanos -

professores, orientadores, alunos em fase final de formação e de estágio - para que

possam cumprir essa atividade ao largo do nosso Estado, das Minas e das Gerais.

Podemos fazer isso até dando uma remuneração. As universidades, com o dever do

serviço de extensão, podem dividir Minas Gerais e atender todas as demandas do

Estado. Sem isso, as regiões mais pobres continuarão cada vez mais abandonadas.

Mesmo  se  forem  oferecidos  salários  significativos  para  determinados  quadros  de

recursos  humanos  que  não  sejam  oferecidos  na  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, nunca atingirão o ideal de bem atender à população. Era o que queria

deixar  registrado  nesta  Assembleia  Legislativa.  A minha  proposta  é  que  o  Brasil

discuta a questão das suas universidades públicas gratuitas e de qualidade, postas a

serviço do interesse da sociedade brasileira. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação extremamente clara do Deputado

Adelmo  Carneiro  Leão,  que  expôs  a  sua  posição  sobre  as  questões  aqui

apresentadas.

Agradeço muito  a  participação de  todos  e  dos  nossos expositores,  participação

extremamente competente e lúcida, que contribuiu muito para atingirmos o nível de

que gostaríamos numa reunião como esta, com pessoas tão experientes que militam

na área há muito tempo e que têm muito a dizer. O mais importante que aconteceu

aqui foi justamente o que ouvimos de vocês. Teremos um trabalho grande aqui na

Assembleia, porque a pauta da Comissão de Saúde, que começará suas atividades

na próxima semana, realmente será muito extensa. Vamos enumerar as questões

abordadas aqui. As nossas consultoras da Comissão de Saúde, que estão presentes

nesta reunião desde o início, terão muito trabalho para sintetizar tudo o que ouvimos

aqui  e  colocar  na  pauta,  para  podermos  fazer  uma discussão  proveitosa  para  a
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população de Minas Gerais. Agradeço muito tudo o que ouvimos. Acho que todos os

temas importantes e atuais foram colocados por vocês da forma mais clara possível.

Nada passou ao largo. Tudo foi colocado da forma mais contundente possível.  As

questões relativas à saúde no nosso Estado estão abertas para a nossa visão e para

a nossa ação. Vamos ver se a ação será possível. Espero que sim.

Relativamente à questão da Emenda nº 29, sinto muito orgulho de ser o seu autor.

A Emenda nº 29 é fruto da fusão de duas emendas: uma do Deputado Eduardo Jorge,

do PT de São Paulo - hoje ele não é mais Deputado nem é do PT, mas do PV -, e

outra  de  minha autoria.  As  duas  emendas  foram fundidas  e  a  Emenda nº  29  foi

aprovada dessa maneira no ano 2000. Portanto, já estamos indo para quase 11 anos

de  aprovação  da  emenda  no  Congresso  Nacional,  mas  ainda  não  houve  sua

regulamentação.  Quero  deixar  bem clara  a  minha  posição.  Acho  um  descaso do

governo federal com relação à Emenda nº 29. A Emenda é à Constituição Federal,

não é à Constituição do Estado.  Ela tem de ser regulamentada lá.  Se o governo

federal  quiser,  regulamenta-a  facilmente,  porque,  como  todos  sabemos,  ele  tem

ampla  maioria  no  Congresso  Nacional.  Então,  ele  que  dê  o  exemplo.  Se  quer

regulamentar a Emenda nº 29, não peça para os governos estaduais o fazerem, faça

ele a lição de casa, aquilo que tem de fazer. Ele não pode se omitir dessa maneira.

Há quase 11 anos ocorre essa omissão no nosso país. É muito fácil dizer: “vamos

regulamentar  aqui  no  Estado”.  Respeito  plenamente  quem  disse  isso,  mas  não

concordo. E o governo federal? “Ah, faz de conta que não estamos sabendo o que

está  acontecendo  no  governo  federal”.  Ora,  não  é  correta,  não  é  justa  e  não  é

coerente essa posição. Vamos continuar pressionando o governo federal para que dê

o exemplo e depois daremos aqui. Faça ele a lição de casa lá, que faremos a nossa

aqui. 

Deixo  para  vocês  o  meu  abraço  e  o  meu  agradecimento  pela  participação

extremamente produtiva de todos. Meu muito obrigado. 

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
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do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/2/2011

Presidência do Deputado André Quintão

Sumário:  Destinação  da  interrrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa -  Registro  de presença -  Palavras do  Sr.  Presidente  -  Exibição  de  vídeo -

Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos - Palavras da Sra. Maria Albanita

Roberta  de  Lima  -  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  da  Sra.  Simone

Albuquerque - Apresentação de sugestões - Palavras do Sr. Geraldo Gonçalves de

Oliveira Filho - Apresentação de sugestões - Palavras da Sra. Carla Andréa Ribeiro -

Apresentação de sugestões.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com o objetivo de receber sugestões de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras. Maria Albanita

Roberta de Lima, Subsecretária de Assistência Social, representando o Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social, Deputado Wander Borges; Carla Andréa Ribeiro,

Analista de Políticas Públicas da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social

da Prefeitura de Belo Horizonte; e Simone Albuquerque, Diretora do Departamento de

Gestão do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento

Social  e  Combate  à  Fome;  e  o  Exmo.  Sr.  Geraldo  Gonçalves  de  Oliveira  Filho,

Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença da Sra. Rosilene

Rocha, ex-Secretária Nacional de Assistência Social; e da Presidente do Conselho

Regional do Serviço Social, nossa amiga Rosângela.
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Palavras do Sr. Presidente

Gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os que atenderam ao convite da

Assembleia  para  participar  deste  fórum.  Agradeço  também  a  presença  da  Sra.

Simone  Albuquerque,  Diretora  do  Departamento  de  Gestão do  Sistema Único  de

Assistência  Social  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,

minha amiga e companheira; da nossa amiga, Sra. Maria Albanita Roberta de Lima,

Subsecretária de Assistência Social; da minha colega de Prefeitura, Sra. Carla Andréa

Ribeiro, que representa o Fórum Mineiro de Assistência Social; e do nosso amigo, Sr.

Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho, Presidente do Conselho Estadual de Assistência

Social.  Contamos também com a presença de Deputadas e de vários Deputados,

como  Vanderlei  Miranda,  Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia,  Pompílio  Canavez,

Marques  Abreu,  Bosco,  Bruno  Siqueira,  Doutor  Wilson  Batista,  Durval  Ângelo,

Fabiano Tolentino e outros que ainda não consegui visualizar. Agradecemos a todos

que aqui se encontram incorporados neste fórum. 

Nossa palavra, na abertura deste fórum, em nome do Presidente da Assembleia,

Deputado Dinis Pinheiro,  será breve,  e mais  para destacar  que este fórum que a

Assembleia realiza já no mês de fevereiro é exatamente para colher sugestões sobre

temas relacionados às políticas públicas no Estado de Minas Gerais, com vistas a

subsidiar a agenda da Assembleia, a agenda de suas comissões permanentes, das

suas  frentes  parlamentares,  de  debates,  seminários  e  fóruns  e  de  audiências

públicas. Informações surgem por parte da sociedade para a produção legislativa,

para a elaboração de leis e também para uma discussão fundamental que faremos

neste ano: a discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015. 

Cara  Simone,  estamos  iniciando  os  trabalhos  desta  legislatura  e  a  cada  dia

debatemos uma temática. Os convidados presentes e muitos, virtualmente, que já

estão  apresentando  sugestões  por  meio  de  consulta  pública,  poderão,  nesta

retomada dos  trabalhos  da  Assembleia,  orientar  as  prioridades  que vão  reger  os

nossos  trabalhos.  No  caso  de  hoje,  honra-me  muito  coordenar  o  fórum  sobre  a

assistência social, até pela militância na área e pelo acompanhamento que fizemos

aqui nos últimos oito anos. A Assembleia Legislativa considera esse tema da maior

relevância. Nos últimos anos, ela tem tomado a dianteira de algumas iniciativas muito
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importantes  junto  ao  Conselho  estadual,  à  Secretaria  estadual,  ao  Ministério  de

Desenvolvimento Social, ao Fórum Mineiro, ao Colegiado de Gestores Municipais da

Assistência Social - Cogemas - para a ampliação de recursos, tanto do ponto de vista

da legislação quanto da fiscalização e articulação com outros níveis de governo.

Sabemos que a política de assistência recebeu grande impulso com a Constituição

Federal de 1988, cujos artigos regulamentaram a assistência social. Depois veio a Lei

nº 8.742, a Lei Orgânica de Assistência Social -  Loas -,  em 7/12/1993.  Em 2003,

houve  um  marco  histórico,  quando  a  Conferência  Nacional  de  Assistência  Social

definiu  pela  construção  de  uma  política  nacional  de  assistência,  aprovada  pelo

Conselho Nacional  em 2004 e regulamentada pela Norma Operacional  Básica do

Sistema Único da Assistência Social - Suas - a partir  de 2005. Exatamente nesse

período, diria que a Assembleia fez um giro de atuação para uma nova compreensão

do papel de política de assistência social. 

Todo mundo aqui se lembra daquelas décadas em que a Assembleia era quase

concorrente da assistência social, com práticas assistencialistas garantidas por meio

das  famigeradas  verbas  de  subvenção  social.  Felizmente,  desde  2000,  isso  não

existe mais do ponto de vista da Assembleia e, de lá para cá, particularmente depois

de 2003,  esta Casa tem trabalhado com todos os níveis  de governo e fóruns da

sociedade civil. 

Destacaria aqui, no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - de 2003,

que  prevaleceu para  o  período  de 2004  a  2007,  um  projeto  estruturador  que foi

conquista das audiências realizadas pela Assembleia em parceria com o governo.

Tivemos o projeto de inclusão social de famílias vulnerabilizadas, que foi o embrião

do projeto estruturador do Suas. A Assembleia, ano a ano - a Roberta, o Rômulo, que

foi Secretário, e o Deputado João Leite sabem muito bem disso -, sempre abrindo

espaços para a população, conseguiu ampliar  recursos orçamentários  exatamente

para a área da assistência social no Orçamento. E também a Casa cumpriu um papel

importante na mediação de um convênio,  assinado pelos então Governador Aécio

Neves  e  Ministro  Patrus  Ananias,  para  acelerar  a  implantação  dos  Centros  de

Referência  da  Assistência  Social  -  Cras  -,  ou  buscar  implantá-los  em  todos  os

Municípios. 



737
____________________________________________________________________________

Realizamos aqui também importantes debates sobre a necessária valorização dos

profissionais da assistência social, que garantem ou podem garantir maior dignidade

ao cidadão atendido.  Recentemente,  uma grande conquista  foi  a  primeira  lei  que

oficializa o Suas em um Estado: a 19.444,  de janeiro deste ano, resultado de um

projeto  que apresentei  em sintonia  com outro  que o  governo  federal  remeteu  ao

Congresso  Nacional.  Até,  a  meu  ver,  ocorreu  na  lei  delegada  um  equívoco  de

interpretação de um dos artigos, o que, tenho certeza, será corrigido nos próximos

dias. Ela garante, com os recursos transferidos para os Municípios, de fundo a fundo,

o pagamento dos profissionais, que é a grande reivindicação dos Municípios. Essa lei,

então, é muito importante pela possibilidade dessa transferência. O próprio governo

finalizou objetivamente na adoção do piso mineiro da assistência social, e esse piso,

obviamente,  só  faz  sentido  com  a  possibilidade  do  pagamento  dos  profissionais.

Então, teremos de corrigir a lei que foi sancionada próximo à lei delegada. 

Mas, apesar de tudo o que já foi feito,  os desafios ainda são muitos, e é sobre

esses desafios que hoje vamos ouvir  a  Simone, a Carla,  a Roberta,  o Geraldo e

vocês,  diretamente  ou  pelo  “Consulta  Pública”.  O  importante  é  que  a  política  da

assistência social foi do patamar do assistencialismo e da filantropia para o patamar

das  conquistas  de  direitos  sociais,  estruturando-se  como  sistema  que  exige

compartilhamento de responsabilidade entre níveis de governo - Municípios, Estado e

União  -,  com  a  presença  sempre  participativa  da  sociedade  -  dos  seus  fóruns,

instâncias e conselhos - e com a necessária valorização das entidades parceiras e

dos trabalhadores e trabalhadoras profissionais da assistência social.

É com muita alegria e disposição que abrimos este fórum hoje, com o compromisso

de todos os Deputados e Deputadas desta Casa de fazer um trabalho em parceira

com vocês nos próximos anos na Assembleia Legislativa.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Inicialmente, vamos proceder à exibição de um vídeo produzido

pela TV Assembleia sobre o tema “Assistência social”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que, entre um expositor e outro, será
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aberto espaço para a apresentação de algumas sugestões presenciais, por escrito ou

oralmente, e de outras enviadas por via do “Consulta Pública”,  pelo formulário  do

“Participe  Agora”  e  pelo  0800.  A partir  deste  momento,  os  participantes  poderão

encaminhar suas gestões por escrito, no formulário próprio que está sendo distribuído

pela  equipe  de  apoio.  Os que desejarem fazer  sua intervenção oralmente  devem

especificar isso no formulário. Informamos que os telespectadores da TV Assembleia

também poderão participar. Basta acessar o “site” da Assembleia - www.almg.gov.br -,

abrir  o  “link”  “Fórum  Democrático”  e  clicar  em  “Participe  Agora”  para  enviar  sua

contribuição,  ou  telefonar  gratuitamente  para  o  nº  0800-709-2564.  Todas  as

sugestões serão incorporadas nos anais do evento.

Palavras da Sra. Maria Albanita Roberta de Lima

Boa tarde a todos. Deputado André, trago um abraço do Deputado Wander Borges,

que não está presente porque tem um compromisso com o Governador na Cidade

Administrativa,  pois  estamos reestruturando toda a Secretaria de Desenvolvimento

Social.

Parabenizo  a  Assembleia,  pois  acompanhamos  todo  o  processo  desencadeado

com o fórum democrático, que é extremamente rico. Como gestora estadual, sinto-me

privilegiada na condução dessa cadeira, entendendo tamanho avanço e parceria que

temos  com  a  Assembleia.  Como  você  falou  e  como vimos  no  vídeo,  todo  esse

processo de avanço das políticas públicas de assistência social, num painel nacional

e  especificamente  em  Minas  Gerais,  só  foi  possível  por  uma decisão política  do

governo em parceria com uma decisão desta Casa. Como você mesmo lembrou, a

Casa nos apoia favorecendo a compreensão do que é trabalhar com política pública

de assistência social, não só nos debates, mas também na regulação e na legislação.

Enfim,  é  grande  o  esforço  que a  Assembleia  de  Minas  tem feito  para  traduzir  e

possibilitar  que o Executivo realize a política de assistência social  criando marcos

legais  e  também  ao discutirmos  as  propostas  de  orçamento.  Ou seja,  toda essa

construção  de  estruturadores,  toda  essa  construção  de  alocação  de  recursos  no

Fundo  Estadual  de  Assistência  Social  evoluem  cada  vez  mais,  de  forma  que

possamos cumprir o verdadeiro papel do Estado no que se refere a cofinanciar os

serviços, assessorar e apoiar os Municípios. Com muita alegria, participamos dessas
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discussões.  Todas  as  vezes  que  recorremos  a  esta  Casa  na  busca  de  uma

construção efetiva dessa política, fomos muito bem-recebidos. 

Como o Deputado André explicou, houve vários avanços na política de assistência

social, o que é notório em Minas Gerais. 

Deputado André Quintão, acredito que esta Casa possa nos ajudar a trabalhar em

um processo de mobilização em relação a alguns desafios  no Estado todo e nos

Legislativos  e  Executivos  Municipais.  Temos  enfrentado  dificuldades  ao  darmos

passos menores na real implantação da política pública nos Municípios e na oferta de

serviços à população. É claro que já avançamos bastante. No vídeo foi mostrado o

número  de  Cras  existentes  no  Estado  de  Minas  Gerais.  Esse  número  já  está

desatualizado, pois contamos agora com quase mil Cras implantados, a partir de uma

parceria muito forte com o governo federal para a expansão desses equipamentos no

Estado, tanto de Cras quanto de Creas. Para nós isso é de suma importância. 

Esbarramos  em grandes desafios,  primeiramente do  ponto  de vista estruturante

para a implantação da política. Trabalhamos o tempo todo, assim como vocês nesta

Casa, para termos primeiramente o entendimento do que é trabalhar com a política

pública de assistência social.  Contrapomo-nos a uma cultura arraigada há não sei

quantos anos com uma forma diferenciada de atuação na oferta de proteção aos

brasileiros  e  brasileiras,  que  foi  desenhada  na  Constituição  e  que  trouxemos  na

perspectiva da seguridade social a essa população. Isso pode parecer trivial, mas não

é. Mudar uma concepção que vem sendo trabalhada ao longo de centenas de anos e

alterar sua forma de atuação tem sido a nossa luta cotidiana. Isso vem da esfera

federal e estadual e atinge os Municípios. Com a rede de trabalhadores na área de

assistência,  há  uma  constante  homilia,  como  costumamos  dizer,  pois  temos  de

reafirmar o tempo inteiro que estamos implantando uma política pública,  que tem

alguns  princípios  básicos,  como  toda  política  pública,  que  são:  planejamento,

orçamento e oferta de serviços continuados. Não é possível mais a população que

necessita da oferta de proteção na política de assistência não contar com a garantia

dessa oferta de serviço continuada. Fazemos uma constante homilia no dia a dia em

todas as esferas e para todos os atores, para que as pessoas compreendam o que é

trabalhar com a política pública de assistência social. 
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O outro grande desafio do ponto de vista estruturante é a vinculação de receita, ou

seja,  trabalhamos  para  conseguir  um  percentual  no  orçamento.  Nós,  gestores,

federal,  estadual  e  municipal,  enfrentamos  sempre  uma disputa  muito  grande  no

orçamento. A educação conta com 25%, o que é merecido,  justo e tem de existir

mesmo, assim como o percentual para a saúde. Nós, com essa dimensão de trabalho

a ser desempenhado e toda uma gama de serviço a ser ofertado para a população,

ainda não temos uma proposta de percentual vinculado de receita que faculte a todos

os gestores dessa política operar o Sistema Único de Assistência Social com uma

certa tranquilidade, para podermos ter  alguma garantia,  inclusive a de contar com

uma rede de trabalhadores públicos. Isso pode parecer simples, mas na assistência

há  um  constante  capacitar  de  pessoas,  pois  há  um  trânsito  de  entra  e  sai  de

trabalhador.  Com isso,  acabamos enfrentando a dificuldade de criar  uma rede de

trabalhadores que atue de forma mais continuada. 

Trago essas reflexões aqui para debatermos, até porque acredito que o Legislativo

pode nos ajudar muito. Da mesma forma que vem sendo feito no âmbito estadual, é

preciso desencadearmos um movimento nos Legislativos dos Municípios para que as

Câmaras  de  Vereadores também tenham esse mesmo olhar,  façam essa mesma

discussão sobre o que seja trabalhar  a política pública.  Até porque o desafio  nas

Câmaras Municipais é muito grande, pois o usuário está muito próximo do Vereador e

ainda  persiste  a  prática  assistencialista.  Certamente  a  entrega  de  serviço  ainda

persiste, ou seja, o usuário segue a lógica de ir até o Vereador pedir o serviço, e ele o

libera para uns e para outros. Se somos gestores municipais - e ele tem toda uma

construção de diretriz do nacional e estadual na implantação do Suas - na ponta, ele

não consegue,  há mais dificuldade para materializar,  até mesmo porque a cultura

assistencialista está mais arraigada nisso.

Portanto,  levar  essa  discussão,  em  um  movimento  bem  forte,  para  dentro  das

Câmaras  Municipais,  como  esta  Casa  vem  fazendo,  com  muita  presteza  e

competência,  iria  nos ajudar muito. Por exemplo,  no momento em que discutimos

toda a proposta de implantação dos serviços, os Municípios ainda reclamam da lógica

sobre a questão do orçamento. Na verdade, quando se verifica o orçamento de um

Município, percebe-se que ele ainda está pulverizado. Ou seja, verificam-se recursos
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gastos na assistência que são totalmente pulverizados, ainda naquela lógica de estar

no gabinete  do  Prefeito  e  dos Vereadores.  Então,  precisamos acabar  com essas

coisas, caso contrário,  a entrega do serviço, da intervenção com a família ou nos

equipamentos  públicos  estatais  -  Cras  e  Creas  -,  será  mais  difícil.  Na  verdade,

estamos lidando ainda com uma forma que queremos quebrar. Quer dizer, não há

como os profissionais do Cras e do Creas não terem a certeza e a garantia de que

determinado serviço estará aberto - e eles estarão entregando-o à população -, sem

que  o  usuário  tenha  de  chegar  com  um  papel  de  um  Vereador  ou  um

encaminhamento específico de um Prefeito ou de um segmento qualquer. Quer dizer,

a ele também não é dito: você tem direito, independentemente da questão política do

Município, e poderá acessá-lo, assim como acessa o posto de saúde e a escola. Na

lógica da política pública, não se vê ninguém chegando a um posto de saúde com um

encaminhamento de um Vereador para ser atendido. 

Portanto, tudo que tentamos trabalhar na assistência exige muita luta. A sociedade

brasileira apostou que essa seria a forma de ofertarmos proteção social, seria uma

forma de política pública de garantia de direito. Então, na prática, ela também tem de

se materializar dessa forma, porque não adianta trabalharmos todo o arcabouço, toda

a legislação assim. Por exemplo, avançamos bastante na área da assistência quando

definimos quais seriam os serviços da assistência, porque, historicamente, ninguém

dizia o que era da assistência. Diziam que o que ninguém desse conta de fazer seria

enviado para a assistência, que ela faria. Outro exemplo: se o setor da saúde não der

conta de comprar um remédio para o pobre, deverá encaminhá-lo para a assistência,

que ela pagará.  Quer  dizer,  começamos hoje  a  definir,  de  forma muito  técnica  e

profissional,  o  que  é  da  assistência.  Agora,  para  materializarmos  o  que  é  da

assistência,  precisamos  de  algumas  garantias,  que,  como  costumo  dizer,  são

estruturantes para implantar o Suas. Ainda assim, mesmo que não as tenhamos - há

toda uma luta,  temos um projeto  de  lei  em Brasília  para  tentar  materializar  essa

questão da legislação nacional - acreditamos que hoje o Suas não tem mais volta. 

Uma  das  coisas  que  percebemos  nitidamente  é  que  já  conversamos  sobre  o

sistema único no Brasil  inteiro e que, nos Municípios, hoje há estrutura de gestão

dessa política, nem que seja mínima.
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Considerando Minas Gerais, todos os 853 Municípios mineiros têm, pelo menos, de

um  a  dois  serviços  do  Suas  financiados  com  recursos  da  política  pública  de

assistência social, seja da União, seja do Estado, seja do próprio Município. Então,

entendemos que isso não tem mais volta, mas poderíamos vencer algumas etapas, e

por  isso valorizo muito a iniciativa da Assembleia Legislativa ao provocar  o fórum

democrático  e  abrir  espaço  para  a  política  de  assistência  social.  No  entanto,

precisamos trazer mais apoiadores, mais pessoas que garantam algumas questões

do arcabouço legal e outras que, até que alcancemos isso, tomem decisões políticas

para colocar a pasta da política de assistência social como prioridade, assim como é

na saúde, na educação, no trabalho e no emprego e renda. É preciso também que

façamos todo esse esforço para que nossos governantes,  tanto no nível  nacional

quanto no estadual  e no municipal,  tragam para si a política de assistência social

como uma política também prioritária dos seus Municípios, o que viabilizaria bons

gestores  para  executar  essa  pasta.  Isso  nos  traz  muita  dificuldade  porque

percebemos que, quando as equipes são compostas, principalmente nos Municípios,

a pasta da assistência social é a menos valorizada. Percebemos isso pelos gestores,

que são colocados na linha de frente para operar o sistema único, operar e implantar

uma política pública. Enfrentamos isso no cotidiano.

Deputado  André,  na  semana  passada  tivemos  uma  plenária  do  Conselho  de

Assistência Social com 600 pessoas - foi a primeira reunião do Conselho Estadual

ampliado, que aconteceu no Colégio Loyola. Estávamos com três auditórios lotados.

Portanto,  há  um  esforço  muito  grande  para  realizarmos  esse  debate,  porque

acreditamos que só assim se dará a compreensão do que é trabalhar com oferta de

proteção social, do que a sociedade brasileira construiu do ponto de vista proteção às

famílias com vulnerabilidade, proteção a todos aqueles segmentos expostos no vídeo,

para que consigamos dar uma resposta nessa política pública.

Deputado  André,  para  terminar,  proponho  essa  reflexão:  o  Legislativo  pode

continuar sendo grande parceiro nosso porque, como eu disse, já o é na construção

do  arcabouço,  do  orçamento.  Estamos  sempre  debatendo  e  participamos  das

audiências públicas. Tentamos construir com parceria.

Entretanto, é preciso voltar esse olhar para o Legislativo municipal. Meus colegas
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gestores municipais sempre se queixam disso nos debates, nas capacitações. Eles

pontuam essa dificuldade inerente a todo esse processo de implantação do serviço,

tanto  na  construção  de  peças  orçamentárias  como  também  na  lógica  de  trazer

trabalhadores, formar equipes para ofertar o serviço à população.

Muito obrigada. Foi um prazer participar com vocês.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Subsecretária Roberta. Gostaria de informar às

pessoas que as galerias de cima estão abertas. A Assembleia evitou colocar muitas

cadeiras embaixo para facilitar o deslocamento dos cadeirantes. Quem estiver em pé

saiba que ainda há lugares disponíveis em cima. Agradeço, Albanita, suas palavras. 

Tivemos agora um reforço muito grande na Assembleia. A Assembleia viabilizará

não somente aqui como também em cima. Obviamente, ficará mais fácil estar aqui

para quem for fazer inscrição oral.

Mas tivemos agora, Roberta, uma grande aquisição no Legislativo, que pode ajudar

muito na questão das Câmaras: o Deputado Fabiano Tolentino, que era Vereador em

Divinópolis. Ele, além dos demais Deputados, fez uma belíssima frente parlamentar

lá. Então, a renovação aqui também nos ajudará. 

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Neste momento, vamos assistir a um vídeo com sugestões de D.

Mauro  Morelli,  Presidente  do  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  -

Consea -, e da Subsecretária Maria Albanita Roberta de Lima.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Simone Albuquerque, companheira que fez

e  continua  fazendo  um  belo  trabalho  em  Brasília,  em  nome  de  todos  nós.

Agradecemos sua disponibilidade de integrar os trabalhos desta Casa.

Palavras da Sra. Simone Albuquerque

Boa-tarde. É uma satisfação estar na Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais. Em nome de nosso Ministério e da Ministra Tereza Campello, agradeço essa

oportunidade ímpar. De forma muito carinhosa, cumprimento o Presidente Geraldo

Gonçalves, com quem tive o prazer de dividir grandes lutas e batalhas na área da

assistência social, e em sua pessoa, cumprimento todos os Presidentes de conselho

presentes.  Cumprimento  o  Deputado  André  Quintão,  amigo  querido,  um  dos
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Deputados que mais contribuem para o avanço da assistência social em Minas e no

Brasil.  Quero agradecer-lhe muito por  isso. Cumprimento a Subsecretária  Albanita

Roberta, que não só acompanha o Suas desde sua implantação, mas também efetiva

suas  ações,  contribui  e  colabora  em  todos  os  eventos,  além  de  participar  da

Comissão Intergestores Tripartite - CIT. Cumprimento minha querida amiga e colega

da Prefeitura de Belo Horizonte, Carla Ribeiro, representando o fórum em defesa da

assistência social. 

Trata-se  de  uma  profissional  muito  importante.  Desde  o  princípio  vem

abrilhantando,  não  apenas  com  o  seu  conhecimento,  mas  também  com  a  sua

energia,  sua  garra  e  história,  a  área  de  assistência  social.  Quero  cumprimentar

também a minha colega Rosilene Rocha, ex-companheira do Ministério, ex-Secretária

Nacional de Assistência Social e todos os Deputados, na pessoa do Deputado João

Leite, que disse: “Simone, você está toda estropiada”. Tenho muito carinho pelo João.

Ele foi Secretário de Assistência Social e também Presidente do Fórum Nacional de

Secretários de Estado de Assistência Social - Fonseas -, no início da implantação do

Suas no Brasil.

Não posso deixar de dizer que é muito bacana estar nesta Assembleia Legislativa.

Fiquei superemocionada com esse vídeo e gostaria de parabenizar os profissionais

que o fizeram. Para nós isso é muito importante. Sabemos que o direito está sendo

constituído,  do ponto de vista da política pública,  quando temos um consenso no

discurso. Isso é essencial, dá uma dimensão de direito nacional. Para nós, que já

ouvimos tanta coisa ser chamada de assistência social, é muito bacana saber que há

um reconhecimento  e uma agenda pública,  como esta  da Assembleia Legislativa.

Então  fiquei  muito  feliz  com  isso  e  gostaria  de  parabenizar  os  Deputados  e  os

profissionais que fizeram o vídeo.

Quero também expor alguns aspectos sobre uma questão que não posso deixar de

mencionar. Estamos aqui discutindo o desenvolvimento de Minas Gerais. Se fosse há

alguns anos, dificilmente a assistência social estaria presente numa discussão sobre

desenvolvimento. Possivelmente, numa discussão como esta, estaria sendo discutido

neste Fórum, particularmente, o desenvolvimento econômico. É muito interessante e

importante discutirmos a assistência social,  do ponto de vista do desenvolvimento,
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por  vários  aspectos:  primeiro,  o  fato  de  que  a  assistência  social  passa  a  ser

considerada  como  uma  política  para  o  desenvolvimento  de  Minas  Gerais.

Principalmente nos últimos tempos, na última crise em que vivemos, ficou muito claro

que não tem cabimento discutir-se, de um lado, o desenvolvimento econômico e, do

outro,  o  desenvolvimento  social.  Então  discutir  o  desenvolvimento  econômico  de

Minas  é  discutir  o  desenvolvimento  social  e  vice-versa.  Isso  é  muito  importante.

Devemos ter isso como um rumo do ponto de vista deste fórum.

A outra questão é que trazer a discussão da assistência social em um fórum de

desenvolvimento  demonstra  um  nível  enorme  de  civilidade  do  Estado  de  Minas

Gerais.  Por  quê?  Porque  significa  que  o  Estado  reconhece  que,  quanto  mais

assumirmos patamares de desenvolvimento, mais consolidada deve estar uma rede

de proteção social, e não o contrário. Até pouco tempo atrás acreditava-se que, ao

atingir-se  o  desenvolvimento  econômico,  não  haveria  necessidade  de  rede  de

proteção social. Hoje, depois que enfrentamos a crise globalizada, ficou claro que,

quanto  mais  fortalecida  uma  rede  de  proteção  social,  mais  facilmente  os  mais

vulneráveis e pobres passam por situações econômicas difíceis. Isso é fundamental,

e gostaria de iniciar destacando essa questão. Quanto mais avançada, mais justa,

mais  democrática  e  mais  equânime  é  uma sociedade,  maior,  mais  forte  e  mais

presente deve ser o Estado. Isso é determinante. Significa assumir que Minas Gerais

desenvolvido é capaz de garantir o direito à renda aos seus cidadãos sem renda ou

com renda insuficiente. Significa também dizer que Minas Gerais desenvolvido é que

consegue  garantir  o  direito  da  convivência  familiar  e  comunitária  para  seus

habitantes; o direito de desenvolvimento da autonomia; o direito ao acolhimento com

cuidado,  de curta ou  longa permanência.  Isso também é muito importante.  Como

atingir esse patamar de civilidade? Primeiro - estamos fazendo uma aposta, claro -, e

já disse aqui, é preciso uma proposta de desenvolvimento econômico. Não adianta

discutir  desenvolvimento  sem  discutir  desenvolvimento  econômico  e  social.

Especificamente  para  o  desenvolvimento  social,  implantar  o  Sistema  Único  de

Assistência Social - Suas - é fundamental.

O Suas tem cinco anos, comemoraremos neste ano seis anos de sua implantação.

Das 6.250.000 famílias residentes em Minas Gerais, 1.135.075 e beneficiários idosos
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e 328.450 portadores de deficiência acessam o direito  à renda no Estado.  Isso é

importantíssimo. Dos 853 Municípios, como também alertou aqui nossa Subsecretária

Albanita, 98,3% possuem oferta do serviço de proteção e atenção integral às famílias,

que é responsável por prevenir situação de risco social, e é ofertado nos centros de

referência  de  assistência  social  em  todos  os  Municípios  brasileiros.  Isso  é  muito

importante para um sistema que tem cinco anos. Outra questão fundamental é que no

Estado,  bem  como  em  várias  regiões  do  Brasil,  há  253  centros  de  referência

especializados  ofertando  serviço  de  proteção  e  atenção  especial  a  famílias,

responsáveis  por  proteger  famílias  e pessoas em situação de direito  violado.  Isso

significa  que  está  instituído  um  patamar  de  referência  de  uma rede  de  proteção

social.

Então, não temos mais problemas? Isso não é verdade. Por esse motivo citarei aqui

alguns  desafios.  O  primeiro  deles,  que  é  enorme  para  o  Suas  e  para  o

desenvolvimento  social  do  Brasil  e,  claro,  de  Minas  Gerais,  é  trazermos  para  o

atendimento  do  sistema,  para  a  proteção  do  sistema,  a  população  mais  pobre,

identificando-a e acompanhando-a. Conseguimos um patamar nestes oito anos, mas

ainda não atingimos a população carente. E essa população não vai ao Suas como

vai ao SUS, quando tem dor, por exemplo. No nosso caso, dificilmente uma família

com um de seus membros em situação de abuso de exploração sexual ou de outra

violação  de  direito  procura  o  sistema.  Cabe  ao  sistema procurar  e  identificar  as

famílias.

Outro desafio importantíssimo para esse fórum é discutir a proteção às crianças e

aos adolescentes expostos a risco por situação de pobreza. A situação de pobreza

leva as crianças ao trabalho infantil, à mendicância, à situação de exploração sexual.

O fenômeno da exploração sexual é territorial, não acontece em todos os lugares. 

Esse fenômeno, que tem localização, precisa ser identificado no Estado de Minas

Gerais.  Geralmente  ele  ocorre  em  locais  em  que  as  crianças  estão  expostas  à

exploração sexual, em terrenos que não são nem do Município nem do Estado, ou

seja, entre as cidades.

Outra  questão  importantíssima  é  a  necessidade  de  discussão  da  proteção  às

famílias e a seus membros vulneráveis em situações de violência ou de exposição às
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drogas. Hoje os jovens estão extremamente expostos a elas. Não quero dizer que o

Suas  vai  prestar  atendimento  com remédios  e  médicos,  mas sim  que as drogas

rompem  o  vínculo  familiar  e  comunitário  e  impossibilitam  oportunidades  para  os

jovens  na  construção  do  presente  e  do  futuro.  Por  isso  é  muito  importante

discutirmos, numa agenda para o Brasil e para o nosso Estado, a forma de gerarmos

oportunidades  de inclusão  social  e  produtiva.  Muitas  vezes  se discute  a  inclusão

produtiva sem se discutir a inclusão social.

Se esses são os desafios, o que o Suas deve fazer para enfrentá-los? Estamos em

um  período  de  implantação  do  Suas,  em  que  é  preciso  aprimorar  sua  gestão  e

qualificar seus serviços para que seja possível atingir esse outro patamar de proteção

aqui  mencionado.  Primeiro  é  necessário  aumentar  o  financiamento  do  sistema,

questão que temos de discutir. O financiamento será por indicadores? Discutiremos a

responsabilidade dos entes? O importante é fazermos essa discussão. Um dos piores

financiamentos do sistema são aqueles feitos pelos governos estaduais - não estou

me referindo a Minas Gerais,  Estado que possui política de financiamento. Não é

possível discutir o Suas sem discutirmos os financiamentos dos Estados. No Brasil,

60% dos Municípios são de pequeno porte. Em Minas Gerais, 60% dos Municípios

precisam de um governo com equipes profissionais e de apoio técnico e financeiro

para dar conta desse grande desafio de consolidação de rede de proteção. É preciso,

ainda, instituirmos uma política, conforme dito pela Albanita, de gestão do trabalho ou

de educação permanente,  com equipes concursadas e qualificadas,  e isso requer

toda uma discussão de normativas. Precisamos avançar nesse sentido.

Outra questão importante: a exclusão é territorial. Muitos Municípios, sozinhos, não

conseguirão  enfrentar  questões,  como  algumas  que  já  citei,  como  os  territórios

quilombolas, os espaços de violação de direitos e a violência. Por isso é fundamental

que  o  governo  do  Estado  cumpra  seu  papel  importantíssimo  de  garantir  a

integralidade da proteção. Isso significa que nem todos os serviços serão prestados

no Município, mas que todas as pessoas que necessitam precisam ter acesso a eles.

Para os serviços mais complexos e caros, não há condições de oferta a não ser que

passem pela organização dos governos estaduais.

Além  disso,  para  atingirmos  o  desenvolvimento  social  e  uma rede  de  proteção
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social  forte,  é  necessária  a  democratização  do  sistema,  com  estruturação  dos

conselhos e com reconhecimento do papel desses, dos gestores, dos trabalhadores

e, principalmente, dos usuários. 

Outra questão importantíssima é que temos de implantar o sistema de vigilância. É

preciso fazer vigilância das exclusões para verificar se estamos de fato construindo

sistema protetivo  que  inclua  as  famílias  e  as  pessoas.  Um  sistema de  vigilância

estruturado,  com  informações  de  onde  estão  as  famílias  e  quais  são  suas

necessidades, também fará com que possamos trazer para o Suas as famílias mais

pobres e vulneráveis.

Outro desafio importantíssimo no rumo da melhora da qualidade dos serviços é

melhorar as unidades de referência. Precisamos melhorar a qualidade dos Cras e dos

Creas. Temos equipamentos, mas os indicadores ainda são muito insuficientes para

as necessidades do sistema.

Outra questão importantíssima é vincular as entidades socioassistenciais ao Suas.

A construção da rede de proteção não é uma tarefa estatal. O Suas não é estatal, é

público.  E a sociedade civil,  através das entidades, tem um papel  fundamental:  o

assessoramento e a defesa dos direitos.

Finalizo apresentando, na minha opinião, quatro questões em que a Assembleia

Legislativa pode contribuir para a consolidação de uma rede de proteção no Estado

de Minas Gerais.  Primeiro  é  o  acerto  normativo,  legislativo.  Não dá mais  para  a

Constituição dizer que a assistência social é de seguridade social, que os recursos

são  obrigatórios  e,  na  hora  de  passarmos  os  recursos  fundo  a  fundo,  regular  e

automático, dizer que não é obrigatório. Ora, é ou não é obrigatório? Isso os nossos

legisladores terão que resolver, aliás reconhecendo a Constituição. Essa não é uma

tarefa fácil.

Outra questão muito relevante que o Suas, do ponto de vista normativo, tem de

reconhecer é que os serviços socioassistenciais descentralizados por Municípios são

feitos  por  recursos humanos.  Temos de pagar  os  recursos humanos concursados

para o  sistema.  Do ponto de vista  normativo,  os  governos de  Estado têm de ter

condições e estruturas legais para de fato garantirem apoio técnico e financeiro aos

Municípios e a integralidade da proteção.
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Penso que o espaço legislativo pode contribuir com uma discussão com o Tribunal

de  Contas  estadual.  Até  perguntei  ao  Deputado  André  Quintão  se  os  TCEs  são

ligados às Assembleias Legislativas. Temos um debate com o Tribunal de Contas da

União. Só conseguimos fazer repasse fundo a fundo, com os conselhos avaliando as

contas de forma regular  e automática, por causa do nosso debate no Tribunal  de

Contas da União. Então, trazer os Tribunais de Contas estaduais para o debate sobre

a assistência social, expondo os problemas que o sistema enfrenta, também é um

grande passo para colaborar, para que os Municípios não tenham medo de gastar os

recursos. Vejam os saldos nos fundos. Isso é um absurdo. Por que existem saldos

nos fundos, senhores e senhoras? Não é porque os Secretários Municipais  estão

gastando os recursos indevidamente, é porque eles estão com receio de gastar o

dinheiro, por causa da indecisão e indefinição posta diante dos gestores. Temos de

enfrentar isso seriamente.

Penso que a  Assembleia  Legislativa  pode colaborar  também para  implantar  um

observatório  de  vigilância  socioassistencial  aqui  na  Casa.  Hoje  temos  muita

informação. O Suas hoje produz muitas informações, que podem servir de subsídio.

O Legislativo tem o papel de fiscalizar, o que, no caso da assistência social, significa

fiscalizar se o Estado está incluindo ou excluindo mais pessoas.

Por  fim  termino  dizendo  que  todas  as  vezes  que  venho  a  esta  Assembleia

Legislativa  saio  com  uma  certeza  muito  grande  de  que  é  impossível  falar  da

assistência social sem passar por Minas Gerais. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Simone. Só para esclarecer. Você estava encostando

no fio, que ocasionava o desligamento do som. Estou integrando o Bloco Minas sem

Censura, não posso, portanto, censurar a sua fala.

Nessa legislatura,  a Assembleia Legislativa  está  recebendo uma política pública

muito importante, que deve se integrar à assistência social. Refiro-me à questão do

esporte. Estava, inclusive, aqui presente o Deputado Marques. A Assembleia criou

uma comissão permanente de esportes. Será uma outra política pública com a qual

teremos condições de trabalharmos juntos.

Apresentação de Sugestões

O Sr.  Presidente  -  Leremos  algumas sugestões,  neste  momento,  recebidas por
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meio  de  consulta  pública,  que  estará  em  funcionamento  no  “site”  da  Assembleia

Legislativa www.almg.gov.br, até o dia 28 de fevereiro. A íntegra das contribuições

está no “site”. Mesmo quem não puder dar a sua contribuição hoje aqui poderá fazê-

lo via consulta pública, que é um instrumento importante.

Sugestão  enviada  por  Felipe  Willer  de  Araújo  Abreu  Júnior,  de  Belo  Horizonte:

“Garantia de recursos orçamentários para as instituições de longa permanência de

idosos que cumprem papel fundamental na política da pessoa idosa em substituição

às “Casas Lares” e às “Repúblicas” previstas no Estatuto do Idoso.”

Sugestão enviada por Luana Christine Soares Dias, de Belo Horizonte: “Melhoria

nas condições de atendimento às crianças acolhidas nas Unidades de Acolhimento

Institucional no Município de Belo Horizonte, com garantia de aumento dos repasses

financeiros  destinados  a  essas  instituições  por  meio  de  ajustes  nos  convênios  já

existentes.”

Sugestão enviada por Aline Formiga Penha Monteiro, de Coronel Fabriciano, Irene

Araújo,  de  Uberlândia,  e  José  Amarílio  de  Araújo,  de  Paraopeba:  “Ampliação  do

financiamento  da  política  de  assistência  social  para  o  fortalecimento  do  Sistema

Único de Assistência Social – Suas – em todos os Municípios do Estado de Minas

Gerais  e  para  a  transparência  nos  critérios  de  repasse  de  recursos  para  os

Municípios.”

Pela  questão da dinâmica  do  tempo,  temos  aqui  quatro  contribuições  orais:  de

Fabrício dos Santos,  da Câmara Municipal  de Cambuquira;  de  Marilza Fátima de

Souza; de Leonardo David Reis e de Aparecida Maria Martins Pereira. Com a palavra,

o Sr. Fabrício dos Santos.

O Sr.  Fabrício dos Santos - Boa tarde aos componentes da Mesa e a todos os

presentes.

Sou Vereador da cidade de Cambuquira, no Sul de Minas, que tem a melhor água

mineral do mundo, e estudante do 5º período de Serviço Social da Unincor de Três

Corações.

O meu projeto de pesquisa é voltado para os usuários do “crack”. É preocupante o

aumento  do  consumo da droga,  que vem desestruturando famílias  e contribuindo

para o aumento da violência. O uso não está restrito somente às classes baixas, mas
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a todas as classes. Por isso é preciso que se invista em políticas públicas sociais no

Estado voltadas para o tratamento dos usuários e seus familiares.

O  governo  federal  criou  recentemente  universidades  que  serão  referências  em

“crack”. Em seu pronunciamento, a Presidente Dilma usou essa frase: “Decifra-me ou

te devoro.” Vi, também, que Minas criou um comitê de prevenção, mas é preciso que

se unam governo, sociedade civil, empresas, para combatermos esse mal e decifrá-

lo, para que possamos devorá-lo com projetos sociais. 

Antes desta reunião, assistia à TV Assembleia e citaram a formação da Comissão

de  Esporte,  com  a  participação  do  Deputado  Marques  Abreu.  Isso  é  de  grande

importância, uma vez que, em Cambuquira, realizo um trabalho nessa área com os

meninos usuários de “crack”. Parabenizo o Deputado André Quintão pelo fórum e a

todos aqui presentes. Obrigado. 

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Fabrício,  meu futuro  colega  de  profissão.  Com  a

palavra, Marilza Fátima de Souza.

A Sra. Marilza Fátima de Souza - Boa tarde Albanita e a todos deste Plenário. Meu

nome é Marilza Fátima de Sousa, sou Agente Comunitária de Saúde de Juiz de Fora. 

Tenho  participado  de  todas  as  Conferências  de  Assistência  Social,  desde  a

primeira. É muito bom estar aqui hoje e ver que houve vários avanços. No entanto

gostaria  de  cobrar  da  Albanita  mais  ainda,  porque  levamos  várias  propostas  a

Brasília. Temos a mão de obra, pessoas formadas, porém não temos o concurso para

inseri-las na rede de trabalho. Além disso, a comunidade é longe, distante, e, para

fazer a busca ativa da comunidade carente, falta o carro de apoio. Essa foi uma das

propostas priorizadas na última conferência em que estivemos presentes, mas não

obtivemos resposta. Acho que isso tem tudo para dar certo, está caminhando muito

bem, principalmente no meu bairro, onde trabalhamos juntos, Cras, saúde e colégios,

para tentar  diminuir  o  índice do  “crack”.  A última conferência  realizada em nossa

cidade foi “Precisamos falar sobre o ‘crack’”. No entanto, é preciso infraestrutura para

os Cras, principalmente na área rural, que é distante. Os traficantes estão saindo do

Centro em direção à área rural, onde não temos avanços. 

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Marilza.  Com  a  palavra,  Aparecida  Maria  Martins

Pereira, do Consep. 
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A Sra. Aparecida Maria Martins  Pereira -  Boa tarde a todos. Minha participação

neste momento diz respeito justamente à preocupação com os idosos,  que ficam

sempre à mercê no nosso Estado e no Brasil. Como cuidadora de idosos formada

pela Faculdade São Camilo, fico muito preocupada quando dou meus plantões, pois o

idoso fica sempre de  lado.  O ECA e o  Estatuto do  Idoso são idênticos,  ou  seja,

crianças  devem  ser  tratadas  bem,  mas  o  idoso  melhor  ainda.  Isso  está  na

Constituição. Grandes avanços vêm acontecendo, mas ainda existem muitas falhas.

Tenho visto idosos serem tão maltratados, até mesmo em locais públicos, e fico até

constrangida. Sinto-me violentada no meu direito de defendê-los. Peço a colaboração

de todos. 

Não sou de Belo Horizonte, nasci em Guanhães, mas moro nesta cidade e defendo

também o interior de Minas. Imagino o que acontece com os idosos em outros locais,

pois temos visto coisas muito tristes. É lamentável o que estão fazendo com eles. Os

jovens estão morrendo com o “crack”, mas os idosos estão vivendo mais. Realmente

acontecem coisas boas, como o avanço da Academia na Cidade, entre outras. Então

por  que  não  contratar  cuidadores  de  idosos,  que  entendem  do  assunto  e  são

qualificados para cuidar desse tipo de pessoa? Na verdade, o cuidador não cuida

apenas de idosos, mas de qualquer pessoa. Muito obrigada. Tudo de bom. Fiquem

com Deus.

O Sr. Presidente - Obrigado, Aparecida Maria Martins. Com a palavra, Leonardo

David Reis. 

O Sr. Leonardo David Reis - Boa tarde. Cumprimento toda a Mesa, o Deputado

André Quintão,  o  Geraldo,  a  Albanita,  a  Simone  e a  Carla Ribeiro.  Meu nome é

Leonardo, sou assistente social e gostaria de fazer um breve comentário sobre minha

trajetória.  No  meu  processo  formativo,  tive  a  oportunidade  de  estar  à  frente  da

executiva de estudantes e estive próximo da discussão da categoria profissional dos

assistentes sociais. De maneira geral, sobre a construção das políticas públicas e o

recorte  da  política  setorial,  que  é  essa  política  de  assistência,  tive  também

oportunidade de estar à frente na gestão da assistência no Município de Santa Luzia. 

Por entender e ter certeza de que a política pública de assistência é afiançadora de

direitos e os direitos socioassistenciais têm a objetividade e a garantia de diminuir as
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vicissitudes da vida, materializados nas vulnerabilidades e nos riscos sociais, sou um

militante da política de assistência. Hoje sou um gestor da segurança alimentar e,

como um assistente social, deixo esse registro. Na minha fala, quero fazer um recorte

da contribuição do serviço social e mostrar o momento que ele está vivendo neste

país como uma profissão inserida na divisão do trabalho.

O serviço social participou efetivamente na aliança com outras categorias e outros

profissionais  e  trouxe  uma contribuição  efetiva  para  a  construção  da  política  de

assistência,  aliás essa política que tem esse sistema que organiza esse processo

com o qual temos contribuído. Estamos vivenciando um momento muito importante

na  nossa  categoria,  que  é  a  transição  das  gestões  do  Conselho  Federal  e  do

Conselho Regional de Serviço Social. Vim até aqui apresentar a chapa que concorre

ao pleito do Cress-6ª Região. Estamos com as propostas de gestão juntamente com

17 assistentes sociais. Queremos convidá-los para que se envolvam e façam parte

desse  processo  a  fim  de  construirmos  essa  política,  ou  seja,  continuarmos

contribuindo para  a  construção  da  política  de  assistência  em Minas  Gerais.  Hoje

somos 14 mil assistentes sociais no Estado. Nos últimos cinco anos, o contingente

quase dobrou. Na aliança com o usuário e outras categorias, temos a clareza da

necessidade e importância dessa política.

Já finalizo a minha fala. Quero visualizar rapidamente os assistentes sociais aqui

presentes  para  convidá-los  a  envolver-se  nesse  processo.  Além  disso,  que,  nos

próximos três anos, nos ajudem a construir nos nossos espaços socio-ocupacionais

essa política e as outras políticas setoriais. A nossa chapa se chama Compromisso e

Luta:  em  Defesa  da  Categoria  e  do  Nosso  Projeto  Ético-Político,  projeto  esse

vinculado a um projeto de sociedade que defende as políticas públicas de maneira

geral. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Certamente, Leonardo, como assistente social,

pelo menos um voto os senhores adquirirão, pois é uma chapa muito séria - aliás, é

chapa única. Na Assembleia não tem problema, pois é um espaço democrático. Se

fossem duas  chapas,  chegaria  um  bilhete  dizendo:  “Também quero”.  No entanto,

como é chapa única, tem é que dar quórum. É um pessoal muito sério. Concordo com

essas  sugestões.  Não  há  política  pública  na  área  da  assistência  social  sem  a
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valorização dos trabalhadores. A Sra. Simone levantou uma questão importante, que

são as condições de trabalho, a remuneração e a defesa do profissional. Na verdade,

um  profissional  valorizado  é  meio  caminho  andado  para  um  cidadão  ser  bem

atendido.

Agradeço as várias sugestões recebidas durante esta audiência, que está sendo

transmitida ao vivo.  Neste instante, passo a palavra ao Sr.  Geraldo Gonçalves de

Oliveira, ao qual transmitimos a moção de pesar da Assembleia - aliás, tenho certeza

de que falo em nome de toda a  Casa -  pelo  falecimento precoce do Sr.  Antônio

Pereira,  conhecido  por  todos  nós  como Tonho,  em  razão  de  um  ato  bárbaro:  o

assassinato  de  um  militante  da  assistência  social  muito  vinculado à  sua  área  de

atuação.  Se estivesse vivo,  certamente  estaria  aqui  hoje,  assim  como esteve em

tantos  outros  momentos.  Em  nome da  Assembleia,  a  nossa  moção  de  pesar  ao

Sintibref e a toda a militância dessa área. O senhor disporá de um tempo para a sua

exposição.

Palavras do Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho

Muito  obrigado,  Deputado  André  Quintão.  Quero,  Deputado,  primeiramente

cumprimentá-lo por  ser  um militante aguerrido,  um parlamentar estadual  de muita

importância na contribuição da política pública para o nosso Estado, sempre presente

no avanço que ela tem desde os tempos em que atuava como Secretário Municipal

de Belo Horizonte. Cumprimento também a querida Carla Ribeiro, aqui representando

o fórum; a Sra. Simone Albuquerque, companheira de tantas jornadas nacionais e

estaduais,  sempre apresentando novidades e inovações na promoção de políticas

públicas; a querida amiga, Sra. Maria Albanita Roberta de Lima, Subsecretária de

Estado, que ocupa cargo na Sedese, órgão gestor desse Conselho. Cumprimento

ainda todas e todos aqui presentes e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia,

assim como parabenizo-os por tão importante participação, que, creio, é importante

para toda a sociedade mineira. 

Quero  cumprimentar  os  parlamentares  da  Casa pela  iniciativa,  Deputado André

Quintão, porque é muito nobre falar do desenvolvimento do nosso Estado e chamar a

sociedade  civil  organizada  para  participar.  Essa  participação  e  o  avanço  na

democracia  participativa  é  muito  importante  para  o  avanço  do  País.  Quero  aqui,
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particularmente,  agradecer-lhe,  Deputado,  por  ter  citado  o  caso  da  perda  de  um

dirigente sindical que sempre militou em defesa dos direitos humanos, na caminhada

social, e que foi meu companheiro em tantas jornadas ao longo de 15 anos. Trata-se

de uma vida que foi ceifada, tirada em função da violência generalizada que tanto

assola o nosso país e também culmina com tal desigualdade social. Talvez a inversão

de valores para o lado material,  fazendo com que o lado espiritual seja apagado,

tenha  sido  o  que  deu  origem  a  esse  crime  bárbaro  e  lamentável  para  toda  a

sociedade mineira. 

Enquanto  Conselho  Estadual,  quero  cumprimentar  meus  companheiros

Conselheiros de Estado aqui presentes, assim como os Conselheiros Municipais, o

pessoal  de Tupaciguara,  os companheiros  do Conselho presentes,  que vieram de

uma distância de mais de 500km, Deputado André Quintão. Todas as vezes que esta

Casa  promove  audiência  pública,  ela  traz  realmente  consigo  um  processo

democrático muito importante. 

O Conselho Estadual, para tantas lideranças e pessoas que nos assistem, tem uma

formação paritária, conta com vários representantes de Secretarias de Estado, com

representantes  da  sociedade  civil  organizada,  de  trabalhadores,  de  entidades,  de

defesa e de garantia de direitos. É com essa composição que o órgão tem o papel

precípuo de estar em defesa da política pública de assistência social e, ao mesmo

tempo,  é  um  órgão  superior  de  formação paritária,  com alguns  papéis  precípuos

nessa composição. Trata-se de um órgão colegiado que cuida especificamente de

levar a todos os beneficiários o avanço da política para tentar reduzir tal desigualdade

social. 

Temos como competência apreciar e aprovar propostas orçamentárias; acompanhar

e avaliar a execução orçamentária e financeira, a prestação de contas do Estado,

com a política pública, a cada três meses, culminando com a aprovação anual do

Orçamento.  Acompanhamos,  avaliamos  e  fiscalizamos  todos  os  serviços  de

assistência  social  e  projetos  desenvolvidos,  e  não  só  pelo  poder  público  como

também  por  todas  as  entidades  que  fazem  parte  da  rede  conveniada  ao  poder

público. Temos ainda como competência a interlocução com os demais conselhos de

políticas públicas setoriais.  Cabe a nós, enquanto Conselho de Assistência Social,
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promover  a  universalidade  de  direitos  e,  ao  mesmo  tempo,  a  intersetorialidade.

Exercemos o papel importante de nos comunicar com as outras pastas, como a da

educação, a da cultura e,  especificamente,  a da saúde.  Temos a competência de

cumprir o disposto no art. 3º de uma lei que cuida especificamente da atribuição ao

Conselho  Estadual,  de  zelar,  dar  a  proteção  social  aos  atingidos,  quando

empreendedores chegam ao nosso Estado para investir capital, dinheiro, na tentativa

de obter lucros com geração de energia de forma sustentável.  Existe uma grande

preocupação por parte do órgão de criar  o plano de assistência social,  com uma

equipe multidisciplinar,  para tentar fazer um trabalho preventivo, imperativo, e não

deixar que os direitos desses atingidos sejam violados. 

Temos ainda a competência de atender a várias denúncias que chegam até nós,

que partem dos 853 Municípios  do Estado, todos eles com conselhos municipais.

Cabe  a  nós  fazer  o  monitoramento  das  situações  que  acontecem  no  programa

Projeto e Serviço, poder público e rede conveniada. 

Há  algumas  situações  que  precisamos  esclarecer.  Por  exemplo,  o  Sistema de

Informação e Monitoramento - SIM - nos propicia ver mais de perto como ocorrem

esses programas que facilitam o avanço e a qualificação da gestão. São instrumentos

e condições tecnológicas que propiciam informações para as operações de gestão. É

com isso que pretendemos promover o avanço, fazendo com que alcancemos melhor

qualidade na gestão, principalmente nos nossos Municípios. Observamos que ainda

há grande carência no que diz respeito à qualificação. 

Temos o Sistema de Informação de Registro de Entidades Sociais - Sires. Digo que

esse sistema é de fundamental importância. A política pública de assistência social,

especificamente, traz grande avanço, porque conta com a complementaridade das

políticas públicas e dos serviços e programas, com projetos pela rede conveniada. E

aí  estão  as  entidades  que  sempre  estiveram  presentes  no  que  diz  respeito  à

promoção de avanços de pessoas com alto grau de vulnerabilidade social. 

Há ainda uma situação, que, muitas vezes, é uma antiga reivindicação de gestores.

Nosso Estado, por meio de uma resolução da Secretaria de Desenvolvimento Social,

estabeleceu um piso estadual. Esse piso traz uma forte inovação: a descentralização

e grande autonomia com o ente federado municipal. Com o piso, ele pode deliberar,
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gastar esse valor com aquela demanda que, muitas vezes, está até reprimida. E essa

demanda acontece de acordo com a peculiaridade e necessidade de cada Município.

Esse  foi  um  grande  anseio,  manifestado  em  várias  situações,  por  diversos

Municípios. E isso tende não só a descentralizar como também a dar uma autonomia

maior para o ente federado.

Temos ainda - e Minas Gerais é pioneira nesse aspecto - um curso telepresencial

na TV Comunitária. Temos usado esse veículo e, de forma muito competente e com

muita veemência, levado o avanço da política pública a vários Municípios por meio da

transmissão. São vários especialistas de órgãos gestores e da política pública, e eles

têm dado aulas  e levado alguns avanços e esclarecimentos para os Municípios e

trocas de informação. O importante é que nessas aulas que são ministradas, nessa

troca  de  informação  que  acontece  por  meio  do  curso  telepresencial,  temos  uma

grande riqueza no avanço da política.

A Simone citou aqui  alguns casos a respeito do gasto.  Isso é muito importante

realmente, e quero comungar com a opinião de que os Estados devem aportar mais

recursos para o Tesouro estadual. De repente, Deputado André Quintão, acredito que

a Casa tenha um papel  importante  na vinculação da receita.  Quando falamos na

política de o Estado aportar mais recursos para o Tesouro, reportamo-nos ao art. 30

da própria Lei Orgânica da Assistência Social, quando estabelece a participação dos

três entes federados: União, Estado e Município. 

Isso é de fundamental importância. Mas não podemos deixar de registrar que houve

um  avanço  em  nosso  Estado.  Nos  últimos  cinco  anos,  saímos  de  um  gasto  de

R$18.000.000,00,  em  2006,  e  chegamos  ao  patamar  de  R$40.000.000,00.

Obviamente, precisamos avançar mais. O nosso Estado é muito grande. Penso que

esta Casa pode fazer uma discussão, Deputado André Quintão, até junto à Câmara

Federal, quanto ao valor de retorno no que diz respeito à arrecadação federal, pois

60% ou 70% da arrecadação ficam na União. Aí, quando existe repasse aos Estados

e  Municípios,  quem  mais  sofre  são  os  últimos,  onde  exatamente  acontecem  as

desigualdades  sociais,  onde  moram  os  beneficiados  da  política  pública  de

assistência. De repente, são eles que recebem o retorno muito menor do que deveria,

para abarcar toda a situação e promover a redução da desigualdade social.
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Temos aqui - e é bom ressaltar que, mais uma vez, este Estado é pioneiro - as

Uniões Regionais dos Conselhos Municipais de Assistência Social - Urcmas. Minas

Gerais já criou 20 Urcmas, e temos 20 uniões de conselhos, cada um deles com 50

ou 60 Municípios. Lá, no Triângulo Mineiro, em Araguari, ficará a sede da União dos

Conselhos dos Municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Agora temos alguns

Municípios  onde ainda devem ser  criados:  Mucuri  e  Vale  do  Jequitinhonha.  Essa

União de Conselhos traz um grande avanço, pois descentraliza um pouco a política.

Por meio da sua coordenação, existe a troca de informações e experiências acerca

dos problemas que ocorrem com os beneficiários da política de assistência nos vários

Municípios. 

De repente, aquilo que acontece de bom em um Município é repassado a outro e

assim sucessivamente, em uma autocapacitação.

Temos tarefas importantes ainda para 2011: a de criar uniões de conselhos, com

duas  já  programadas  e,  ressaltando  sua importância,  a  de  realizar  a  conferência

estadual,  que  ocorrerá  em  outubro.  Até  lá,  serão  realizadas  várias  conferências

municipais, e é óbvio que o conselho dará apoio, naquilo que for possível, a todos os

Municípios que dele necessitarem. Uma experiência importante, Simone, que mais

uma vez passamos a você, é que em Minas Gerais vamos fazer o processo eleitoral

da sociedade organizada para o Conselho Estadual dentro da conferência estadual.

Assim, penso que seremos pioneiros mais uma vez, Simone.

Diria  que  ainda  temos  de  avançar  em  alguns  quesitos.  Em  primeiro  lugar,  na

implantação da NOB-RH, precisamos acabar de definir quem são os trabalhadores da

política pública de assistência social  e  valorizar  as pessoas formadas em Serviço

Social - está aí a chapa do Cress, agora, com o Leonardo trazendo a informação. Isso

é importantíssimo porque ainda há Municípios sem esse profissional, que é quem vai

balizar toda a política para que possamos avançar. Temos de avançar também na

universalização de centros de referência de assistência social; no fortalecimento das

diretorias regionais do nosso órgão gestor, que é a Secretaria de Desenvolvimento

Social; na implementação da intersetorialidade das políticas públicas - temos plena

convicção de que,  sozinha,  a assistência social  não vai  conseguir  fazer  com que

saiamos de uma situação de vulnerabilidade social  e cheguemos à sociedade de
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consumo -; na vinculação de receita para a política pública de assistência social e a

aprovação  da  lei  que  institua  o  Suas  no  Estado  -  isso,  Deputado  André,  é  de

primordial importância -; e na universalização do cofinanciamento.

Ainda há situações em que gostaríamos de falar  de avanços:  exatamente a de

procedermos  a  troca  de  informações,  por  meio  de  fórum  específico,  e  a  de

reativarmos o fórum - isso  é  de  fundamental  importância,  e  a  Carla  aí  está para

desempenhar  esse  papel.  Às  vezes,  temos  muitos  representantes  dentro  dos

conselhos, entidades, órgãos ou espaços institucionais, mas, naquela representação,

não temos uma representatividade de fato - e isso faz uma diferença muito grande,

principalmente dentro dos conselhos. Ainda temos de avançar na universalização das

informações  com  a  divulgação  dos  programas,  serviços  do  poder  público  e  das

entidades. Precisamos definir melhor a forma de divulgação. Na roça, aprendemos

que galinha que bota tem de cantar antes que o gambá ache o ninho; acho que temos

de  aprender  a  fazer  o  mesmo na  política  pública.  Temos também de superar  as

concepções  conservadoras  contrárias  ao  Suas,  como  o  assistencialismo,  o

favoritismo e o clientelismo. Para nossa tristeza, essas situações ainda existem, e

precisamos vencê-las. Também é preciso avançar na elaboração de diagnóstico da

situação  de  vulnerabilidade  social  e  pessoal  de  todo  o  Estado,  por  segmentos:

pessoa  com  deficiência,  criança  e  adolescente,  idoso,  entre  outros.  Para  nossa

tristeza, acabamos de ver uma situação de exploração sexual no Centro da nossa

Capital,  Belo  Horizonte.  Sabemos  que isso  não cessa definitivamente,  apesar  da

atuação muito certeira e importante da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente.  Vemos  isso  no  Vale  do  Mucuri  e  nas  nossas  estradas  federais.  As

meninas  estão  às  margens  das  rodovias  federais  e,  lamentavelmente,  sofrem

exploração sexual.

Temos  de  falar  ainda  de  algumas  informações  de  base  sobre  a  política  de

assistência;  falar  sobre  a  importância  da  intersetorialidade,  das  oficinas,  dos

encontros de capacitação. Precisamos fazer com que a Associação dos Municípios,

Deputado André, funcione com mais veemência e de forma mais permanente, porque,

lamentavelmente,  fica  parecendo  que a  política  pública  de  assistência  social  é  a

última. Toda vez que acontece algo não esperado é ali que se corta. Recentemente, o
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governo Lula tirou o IPI dos carros, na tentativa de manter os empregos. Com isso, foi

menor  a  arrecadação  de  IPI,  que  tem  repasse  maior  para  os  Municípios.  Nessa

situação, a primeira coisa de que se lembram os Chefes dos Executivos municipais é

de cortar na assistência social. Querem cortar convênios com as entidades, mas não

pensam que há um acordo assinado e que não se reduz salário de trabalhador nem

se flexibilizam os seus direitos -  e  as entidades ficam de pires na mão.  Ou seja,

precisamos estar atentos e a associação tem um papel importante, assim como os

vários  parlamentares  estaduais,  cada  um  em  sua  região,  levando  aos  nossos

Prefeitos a compreensão e a conscientização de que podemos avançar mais. 

Importante,  ainda,  ressaltar  o avanço que tivemos em nosso Estado no que se

refere ao repasse, com a proposição de lei com vinculação da receita. 

Deixamos  algumas  solicitações  à  Assembleia  para  que  contribua  no  que  diz

respeito aos seguintes itens: aprovação do PL-Suas, que consolida o Sistema Único

de Assistência Social, e proposição de audiências públicas descentralizadas sobre a

política de assistência social, pois esta Casa fica maravilhosa quando está cheia não

só  pela  presença  dos  militantes,  mas  porque  leva  a  informação  para  os  vários

Municípios mineiros. É preciso, ainda, disponibilizar os veículos de comunicação, pois

aqui há uma competência muito grande na área, que deve ser levada para todos os

Municípios, inclusive aos rincões mais necessitados. Solicitamos, ainda, a realização

de  oficinas  com  membros  do  Legislativo  Estadual  -  Deputados,  assessores  de

gabinete  e  de  base  do  deputado  -  para  acompanhamento  da  assistência  nos

Municípios,  que são muitos;  promoção de seminários  intersetoriais  sobre políticas

públicas, pois é preciso trazer a questão da saúde e da educação para dentro da

política pública da assistência, pois não conseguiremos reduzir a desigualdade social

sem oferecer educação. Esta é primordial, pois, caso contrário, a pessoa cresce com

limitações. Reivindicamos também a disponibilização da assessoria para realização

de eventos e conferências. Já contamos com a presença de vários parlamentares,

mas  precisamos  que  estejam  conosco  nas  conferências,  divulgando-as  nos

Municípios em que têm eleitores a fim de que possamos consolidar nossa política no

Estado. O Ceas está à disposição. Que possamos realizar discussões e trabalhar de

forma preventiva e mais proativa. 
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André, agradeço o espaço cedido pela Assembleia, mais uma vez parabenizo todos

os parlamentares e esclareço que o Conselho está à disposição. Este ano haverá

conferência. Alguém fez uma pergunta oral e citou algo que não foi cumprido, mas

lembro que vamos realizar a conferência e cobrar o que nós mesmos definimos como

diretriz e ainda não aconteceu. Trata-se do ato de conferir, de aferir e de avançar na

política. Até as conferências municipais em outubro e obrigado pela participação do

Conselho neste Fórum. Parabéns.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr.  Presidente - Agradeço ao Geraldo. Sobre as conferências que você citou,

informo que houve ampliação de recursos por  meio da Comissão de Participação

Popular para o conjunto das conferências, o que será administrado pelo órgão gestor.

Aproveitando que há muitas pessoas do movimento, deixarei duas sugestões com

base na experiência anterior. No caso da Conferência da Criança, temos de lembrar o

problema enfrentado em relação à acústica. Logo, não devemos fazer conferências,

por  exemplo,  no  Mineirinho,  como  ocorreu,  porque  não  se  ouve  nada.  E  na

Conferência da Assistência, tivemos, no Sesc, o problema da acessibilidade, que foi

motivo de forte reclamação principalmente por parte dos cadeirantes.  Deixo essas

sugestões para que não tenhamos esses problemas novamente.

Em relação ao PL-Suas,  lembro que Minas foi  o  primeiro Estado a oficializá-lo.

Temos um problema a ser resolvido que é o pagamento de pessoal pelos Municípios,

que se refere a uma interpretação da lei delegada, mas já está aprovado. Em Minas,

já fizemos o nosso “para casa”. Sobre os seminários intersetoriais, em meu primeiro

pronunciamento, encaminhei ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia,

um Fórum Técnico sobre Superação da Pobreza em Minas. Hoje, essa é a proposta

central do governo federal e Minas pode dar o exemplo de integração. Na semana

passada, estive com o Governador Anastasia, e ele deu sinal verde para participar.

Ontem, reuni-me com o Sr. Marcelo Garcia, Chefe da Assessoria Social, que, junto

com os órgãos do governo e Assembleia, irá tratar desse I Seminário Intersetorial.

Depois, iremos ao Ministério a fim de acertar a presença do governo federal.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Recebi três sugestões. A primeira do Wellington Alvim da Cunha,
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de Muriaé: “Fortalecimento e revitalização das 19 diretorias regionais da Secretaria de

Desenvolvimento Social - Sedese -, com garantia de infraestrutura física e humana

adequada à  descentralização das ações  e  ao  atendimento  efetivo  das  demandas

regionais,  como consolidação do Suas e dos programas e projetos estaduais para

assim aprimorar a capacidade técnica da gestão das políticas sociais no âmbito do

Estado”. 

O  Sr.  José  Amarílio  de  Araújo  e  Felipe  Willer  de  Araújo  sugerem  o  seguinte:

“Promoção de campanhas de conscientização junto ao público-alvo, que informem

sobre a localização e as funções dos Centros de Referência da Assistência Social -

Cras - e dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social - Creas - do

Estado de Minas Gerais”.

O  Sr.  André  Geraldo  Ribeiro  Diniz,  de  Belo  Horizonte,  sugere:  “Ampliação,

modernização e qualificação da política de assistência social do Estado de Minas

Gerais, com a implementação da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos -

NOB-RH -, de forma a garantir a isonomia para os trabalhadores do Sistema Único de

Assistência Social - Suas - e consolidar melhores condições de trabalho.”

Assistiremos agora a um breve vídeo com sugestões da  Sra.  Neila  Batista,  ex-

Diretora  da  Secretaria  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  do  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que está presente, para a construção da

agenda da Assembleia. 

- Procede-se à apresentação do vídeo.

O Sr. Presidente - Obrigado, Neila. Com a palavra, a Sra. Carla Andréa Ribeiro.

Palavras da Sra. Carla Andréa Ribeiro

Obrigada, Deputado André Quintão. Cumprimento a Mesa e todos os presentes, de

forma geral, para otimizar o tempo. Um abraço fraterno a todos da Mesa. 

Aproveito  a  saudação  para  fazer  o  registro  de  um  profundo  lamento  pelo

falecimento, ontem, de uma companheira da Prefeitura, Coordenadora Municipal da

Comunidade Negra da Secretaria de Direitos Humanos, a Sra. Graça Sabóia. Com

muito lamento, passamos por esse momento. Presto a minha solidariedade à família

e aos amigos mais próximos da Graça. 

Por fim, gostaria também de registrar a minha indignação em relação à violência no
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Aglomerado da Serra.  Espero que os acontecimentos do fim de semana passado

sejam apurados e punidos exemplarmente. 

A  apresentação  para  tratar  dos  desafios  da  assistência  social  no  Estado  foi

organizada  em  cinco  eixos  de  agenda:  agenda  1  -  ampliação  do  grau  de

institucionalização do Suas; agenda 2 - condições e relações de trabalho; agenda 3 -

cofinanciamento;  agenda 4  -  aperfeiçoamento  do  modelo  assistencial;  agenda 5 -

controle social - gestão compartilhada. 

A  agenda  1  refere-se  à  gestão  do  grau  de  institucionalização  do  Suas.  Se

considerarmos as instituições que compõem uma política pública e, especificamente,

uma política de assistência social,  poderíamos listar  uma série delas.  A opção foi

pegar as instituições clássicas estruturadoras de uma política pública. Uma delas -

que também é objeto de pesquisa do IBGE, relativa aos Municípios, da Monique, que

é  uma  boa  fonte  para  fazermos  uma  análise  -  é  a  existência  do  órgão  gestor

responsável pelo Suas, se há um órgão específico, exclusivo para a gestão do Suas

nos  Municípios.  Nessa  leitura,  a  existência  de  um  órgão  bem  estruturado  e  que

consiga dar materialidade à oferta de serviço é muito importante. Por mais elementar

que pareça - e de acordo com a Monique, isso é evidente: há coisas básicas e que

não existem em vários Municípios, mas que são necessárias para que uma política,

minimamente, seja implementada.

Se compararmos a pesquisa realizada em 2005 com a de 2009, verificaremos que,

em 2005, em Minas Gerais, menos de 50% dos Municípios contavam com um órgão

gestor para o Suas. Em 2009, há um avanço: esse dado ficou entre 50% e 89%. No

próprio mapa é possível identificar isso. Portanto, Minas Gerais, em cinco anos - de

2005 a 2009 -, consegue ampliar o número de órgãos responsáveis pela gestão do

Suas. Essa é uma observação importante. É necessário ter como desafio estimular os

Municípios a instituir o órgão gestor exclusivo para o Suas, e que, preferencialmente,

esse  órgão  esteja  relacionado  ao  nível  estratégico  do  governo.  Albanita  já

mencionava a importância da interlocução da política de assistência social com os

atores tomadores de decisão no comando do Poder Executivo do Município. 

O  segundo elemento  desse grau de institucionalização é  a  existência  do  fundo

municipal. Praticamente todos os Municípios - 97,8% em Minas Gerais - têm fundo
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municipal.  Isso  é  uma boa  referência.  Importante  observar  que  apenas  42% dos

fundos têm uma gestão. O ordenador de despesas é o gestor do Suas. Ressalto que

esse é um dado nacional para podermos relativizar os dados para Minas Gerais. Esse

elemento é importante, pois quem toma decisão sobre um modelo assistencial e um

modelo  de gestão tem de ser  a mesma pessoa que faz o  controle  dos recursos

financeiros. Essa dissociação gera muita dificuldade na gestão e pressupõe que o

tempo  inteiro  o  gestor  ficará  negociando com quem está ordenando o  fundo nas

questões dos recursos. É importante estimular os Municípios a instituir o gestor do

Suas como ordenador das despesas do fundo.

A terceira  questão:  a  instituição  da  assistência  social  refere-se  aos  conselhos

municipais  e  também  ao  conselho  estadual.  Na  Região  Sudeste,  99,7%  dos

Municípios  têm  um  conselho  municipal.  Sendo  assim,  a  existência  formal  dessa

instituição é reconhecida. No entanto, essa instituição tem de efetivar a sua atuação

no controle social, o que vai para além da existência formal. Tem de ter fomento de

atividades para poder  qualificar  a atuação -  principalmente da sociedade civil  nos

conselhos  municipais  -  e  também  pensar,  ajudar  e  apoiar  os  conselhos  e  os

Municípios, de forma a garantir a contemplação de todos os interesses da assistência

social no conselho. São os usuários, os trabalhadores, entidades e gestores. Existe

um desequilíbrio na composição dos conselhos e, muitas vezes, nem todas as forças

políticas  estão  presentes  nessa  composição.  Este  seria  o  terceiro  desafio:  a

qualificação dos conselhos municipais.

Em relação à  regulamentação formal  e legal  do Suas,  temos um projeto de  lei

federal tramitando na Câmara Federal. É necessário ser aprovada essa legalidade,

esse marco legal do Suas, para que ele seja criado em lei. Isso é muito importante.

No Estado,  o  Deputado  André  Quintão  já  apresentou  uma lei  que cria  a  política

estadual  de  assistência  social  e  o  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social.  É

necessário  que  sejam  criadas  leis  municipais.  Então  fica  como  desafio  para  a

Assembleia  apoiar  os  Municípios  na  regulamentação  municipal  do  Suas,

considerando vários aspectos da regulamentação: o modelo assistencial, instituindo

os  equipamentos  de  Cras  e  Creas,  parâmetros  de  qualidade  da  rede  de  alta

complexidade; o modelo de gestão e os dispositivos utilizados no financiamento; as
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parcerias  com  as  entidades  e  o  financiamento;  e  a  carreira  específica  dos

trabalhadores do Suas, que é uma conquista da Norma Operacional Básica - NOB - e

uma indicação de regulamentação necessária no Município.

Nas condições e relações de trabalho, entramos em uma questão mencionada pela

Simone, pela Albina e pelo André, que é uma pauta que tensiona muito internamente

na gestão do Suas:  a condição como estão postos os serviços e sistemas,  tendo

trabalhadores com vínculos precários sendo alocados na execução desses serviços.

A  Munic  de  2009  já  apontava  que  63%  dos  trabalhadores  do  Suas  não  são

estatutários, não são efetivos, e apenas 37% são considerados efetivos. Esse é um

exemplo de Belo Horizonte, que está há oito anos sem realizar concurso público. Já

estamos com um percentual de 80% de não estatutários e 20% de estatutários. Esse

modelo  de  oferta  de  serviço  com  essa  condição  realmente  fragiliza  de  forma

significativa essa oferta por várias razões.

Falando sobre a prestação de serviço, podemos fazer uma análise breve de que

qualidade  de  prestação  de  serviço  passa  pela  condição  profissional  dos

trabalhadores. Então os trabalhadores acabam ganhando uma centralidade ao pensar

que a oferta seja a qualidade dessa prestação de serviços.

Então, se é necessário pensar na perspectiva das condições e relações de trabalho,

na  materialidade  da  oferta,  que  é  importante  fisicamente,  de  forma  funcional,

devemos  ter  condições  de  exercer  as  atividades  daquele  serviço.  O  contrato  de

trabalho deve tentar diminuir a precarização e as formas de contrato que, de fato,

negam  os  direitos  e  as  conquistas  históricas  dos  trabalhadores.  Há  situação  de

contratação até por meio de pregão e leilão, e as pessoas vão abaixando a oferta de

salário  até  serem  contratadas.  São situações  extremamente  graves,  que ocorrem

para efetivar a contratação. Deve-se também formar e compor profissionais e saberes

de acordo com a necessidade dos serviços e dos fenômenos acobertados. Dessa

forma,  é  importante  pensar  equipes  com  disciplina,  profissões,  e  como estas  se

arranjarão,  e  as  relações institucionais  necessárias  dentro  dos  sistemas  para  dar

suporte afetivo ao trabalhador, que também vivencia situações de conflito no próprio

exercício da atividade. Atender públicos e fenômenos com as características que tem

o público do Suas requer, de fato, um trabalhador bem suportado emocionalmente no
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exercício dessa atividade, e esse suporte afetivo deve ser dado institucionalmente.

Não queremos sofrer cuidando de pessoas. Precisamos estar bem para exercer a

profissão e as atividades.

Então, nessa agenda de condições e relações de trabalho, são apontados quatro

grandes  desafios.  Primeiro,  que  o  financiamento  do  custeio  do  Suas  permita  a

remuneração  do  funcionário  público  estatutário  -  isso  foi  mencionado  por  vários

membros  da  Mesa  -;  devemos  superar  essa  impossibilidade.  Segundo,  definir

profissionais que componham as equipes dos serviços, equipes de referência. Essa

construção já  está em processo junto  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e

Combate  à  Fome  -  MDS,  e  é  muito  importante.  Terceiro,  formar  e  capacitar

profissionais para atuação no Suas. A formação é feita pelas escolas de ensino. O

processo interage com a realidade, portanto, as escolas têm condições de absorver e

reproduzir em seu conteúdo. Precisamos ganhar condição para que essa interlocução

seja eficaz em tempo razoável e haja boa formação dos profissionais, bem como para

capacitá-los permanentemente. Por fim, a implantação da NOB-RH, mencionada na

consulta  pública.  É  importante  que  a  NOB-RH  se  efetive  e  mitigue  parte  dos

problemas já identificados com relação à fragilidade das condições e relações de

trabalho do Suas.

O cofinanciamento  foi  mencionado amplamente.  O  Geraldo  mencionou que,  em

dezembro de  2010,  o  Estado  de  Minas  Gerais  teve  a  resolução  que cria  o  Piso

Mineiro de Assistência Social,  repasse de fundo a fundo do governo estadual.  Se

considerarmos a Munic de 2009, Minas Gerais era o Estado que menos participava

do cofinanciamento dos Municípios na Região Sudeste. Apenas 21% dos Municípios

do Estado recebiam algum recurso  do governo estadual.  Considerando o  cenário

nacional e o cenário da Região Sudeste, era uma situação tímida de financiamento.

Instituído o Piso Mineiro de Assistência Social,  o  cenário tende a mudar.  Há uma

lógica  de  implantação  gradativa  do  piso  durante  quatro  anos,  correspondendo  a

R$1,80  por  família  cadastrada  no  perfil  de  cadastro  único.  Cem  Municípios  já

recebem esse financiamento,  historicamente,  para o custeio  do Cras,  no valor  de

R$2,20. A perspectiva é que, em 2020, todos os Municípios do Estado recebam, de

forma padronizada, R$2,20 por família cadastrada. Fiz um cálculo rápido, e temos
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1.907.544  famílias  cadastradas  com  renda  de  até  meio  salário  mínimo.  Se

considerarmos R$1,80 para todo esse montante, haveria um aporte do Estado de

cerca de R$3.400.000,00 por mês. Como a perspectiva de Municípios que receberão

o piso é gradativa, ano a ano, até 2015, para atender a todos, após essa data, até

2020, haveria cerca de R$4.200.000,00 aportados nos Municípios pelo Fundo. Isso

daria em torno de R$50.000.000,00 por ano.

Portanto, esse é o valor projetado e estimado. A pergunta é: o que ele representa

em relação ao orçamento do Estado? Essa análise é necessária para identificarmos o

que está sendo aportado como valor. Então, o nono desafio seria a reserva de um

percentual  do  orçamento  para  assistência  social,  assim  como  há  para  saúde  e

educação.  A  Albanita  falou  da  vinculação  de  receita,  que  é  importante  para

avançarmos na assistência social.

O  outro  desafio  seria  tratar  a  questão  do  cofinanciamento  à  luz  de  estudos  e

análises  de  custos,  para  termos  boa  referência  do  que  é  necessário  financiar,

principalmente  a  partir  de  parâmetros  de  qualidade.  Essa  indicação  é  muito

necessária ao se tratar da alta complexidade.

No que se refere ao aperfeiçoamento do modelo assistencial, ele tem um grau de

complexidade alto,  se pensarmos todos os segmentos que têm ações normativas

específicas, como criança e adolescente, idoso, pessoa com deficiência. 

Se pensarmos nesse segmento no contexto de uma unidade que também tem um

grau de complexidade e compreensão, que é a família, num território com saberes

profissionais  distintos atuando,  instituições distintas, há um modelo assistencial de

oferta de serviços e benefícios que interage com vários elementos, o que aumenta

muito a complexidade desse sistema. O Suas é muito complexo operacionalmente no

atendimento  à  família.  É  importante  coordenar  a  integração  sistêmica  desses

serviços, considerando principalmente os níveis de proteção básica e especial e a

relação entre eles, a integralidade da proteção socioassistencial para a família e as

pessoas  -  isso  requer,  de  fato,  a  atuação  de  instituições  e  pessoas  e  gestão  -;

metodologias interdisciplinares; adequação à tipificação dos serviços e cumprimento

da  prescrição  das  normas  do  Suas,  principalmente  a  NOB-Suas.  O  modelo

assistencial do Suas é algo no qual localizamos quem está com a mão na massa e
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identificamos  facilmente  várias  lacunas  de  conhecimento  e  de  necessidades  de

marco regulatório, de tratamento de questões. O processo de amadurecimento desse

modelo assistencial coloca dois grandes desafios para tratarmos.

O primeiro é que temos de fomentar e organizar uma base de conhecimento para a

produção  de  soluções  metodológicas  da  oferta  do  Suas.  É  preciso  envolver

instituições que, por excelência, produzem conhecimento, como as universidades, as

instituições  de  ensino  e  pesquisa,  para  nos  ajudarem  na  formulação  do  modelo

metodológico e em relação às lacunas que identificamos. Então, essa relação com a

produção do conhecimento é fundamental para aportar mais condição e agilidade em

nosso processo de amadurecimento. O outro desafio, também importante, é organizar

e implantar a oferta regional ou consorciada de serviços, principalmente da proteção

social especial, com destaque na alta complexidade, em que não precisaríamos de

toda a rede de serviços nos Municípios. Podemos organizar regionalmente, de forma

consorciada, essa rede de serviços. 

Por fim, o controle social e a gestão compartilhada. Fiz uma rápida menção sobre a

importância  de  qualificar  os  conselhos  e  a  sua  atuação.  Nesse  aspecto,  está  a

importância  da  democratização  do  processo  decisório  e  da  disseminação  de

informações  sobre  o  Suas  e  sua  gestão.  Esse  é  um  elemento  que  tem  de  ser

ampliado,  como também a nossa capacidade de disseminar  a  noção dos direitos

socioassistenciais.  Que  a  população,  de  fato,  compreenda  que  os  direitos

socioassistenciais devem ser promovidos pelo Estado e que, com isso, ela se coloque

no  lugar  de  quem  tem  esse direito,  que deve  ser  ofertado,  garantido.  E  ainda  o

fortalecimento das forças políticas que compõem o processo de institucionalização e

legitimação do Suas: trabalhadores, fóruns e sindicatos. Trabalhadores organizados,

viabilizando  o  debate,  entendendo  o  seu  papel  na  construção  dessas  políticas

públicas, atuando politicamente em favor dessa política e defendendo condições e

relações de trabalhos; usuários, cidadãos organizados, percebendo a importância de

eles  também  atuarem  e  fortalecendo  a  defesa do Suas,  entidades,  gestores  e  o

Legislativo, considerando principalmente os municipais, em que é possível constituir

frentes parlamentares em defesa do Suas. Essas forças políticas tendem a ampliar

esse grau de institucionalização e legitimação do Sistema. 
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Como último desafio,  fomentar  um  ambiente  de  militância  em defesa  do  Suas,

fortalecendo as forças políticas existentes e constitutivas desse Sistema, a fim de

atuar  no  processo  de  consolidação  dos  direitos  socioassistenciais.  A Assembleia

poderia contribuir nesse processo em todo o Estado. 

O  Fórum  Mineiro  de  Defesa  e  Fortalecimento  do  Suas  foi  rearticulado  no  ano

passado. As instituições responsáveis por isso foram o Conselho Regional de Serviço

Social  de Minas Gerais,  o Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais  e o

Sindicato dos Sociólogos de Minas. 

Essas  três  instituições,  junto  com  trabalhadores  e  representantes  de  entidades,

começaram a pensar esse espaço do Fórum como espaço de articulação de forças

políticas  para  manter  uma  agenda  discutida,  debatida  e  disseminada  sobre  as

necessidades  e  desafios  que  esse  Sistema  ainda  impõe  em  seu  processo  de

implantação.  É  necessário  efetivamente  nos  fortalecermos  enquanto  sociedade,

enquanto  espaço  de  militância  para  contribuir  na  gestão  desse  Sistema,

democratizando-o,  contemplando  todos  os  interesses  e  construindo  uma  boa  e

importante solução para superar as consequências deste déficit social que o Brasil

tem há muitos anos. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Agradeço à Carla a exposição. 

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Assistiremos agora a um pequeno vídeo com sugestões dos Srs.

Valdir Ferreira, Prefeito de Córrego Fundo, e Marcelos de Oliveira Vieira, Prefeito de

Nacip Raydan.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Faremos agora a leitura de algumas sugestões recebidas nesta

tarde.  Sugestão  enviada  por  Marilac  Mesquita  Nunes  de  Oliveira,  de  Gouveia:

fortalecimento do Suas em todos os pequenos Municípios, como forma de garantir a

qualificação do pessoal  que atua na  área;  o adequado oferecimento  dos serviços

tipificados;  o  repasse  aos  Municípios,  pelo  Estado,  de  um  piso  que  garanta  a

concessão  dos  benefícios  previstos;  e  o  adequado  gerenciamento  da  política  de

assistência, com fortalecimento do controle social.
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Sugestão  enviada  por  Fábio  da  Silva,  de  São  João  del-Rei:  criação  e

implementação de programas e projetos que visem à geração de renda para famílias

em  vulnerabilidade  social  e  à  promoção  de  qualificação  profissional  para  nossos

jovens, a fim de inseri-los no mercado formal de trabalho.

Sugestão enviada por Eliete Rezende, de Betim, e Denise Amaral Soares e Ana

Pereira dos Santos, de Belo Horizonte: consolidação do Suas em todos os Municípios

mineiros, garantindo-se dessa forma um padrão de financiamento, monitoramento da

política  e  estabelecimento  de  padrões  de  qualidade  dos  serviços  prestados  pela

proteção básica e especial.

Sugestão enviada por Marcelo Emediato Álvares, de Belo Horizonte: ampliação das

ações do Conselho Estadual de Assistência Social como órgão de controle social,

monitoramento e avaliação do Suas, com qualificação da infraestrutura disponível e

capacitação dos conselheiros da sociedade civil e governamental.

Neste  instante,  daremos  início  à  fase  final  de  apresentação  de  sugestões  e

debates. Há a inscrição de Noeli Gonçalves Machado e três questões que chegaram

pela internet. Sra. Noeli, dirija-se ao microfone. Logo na sequência, falarão Josadac

Marques e Mário Elias Jorge.

A Sra. Noeli  Gonçalves Machado - Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade.

Estou  aqui  representando  a  Associação  de  Pessoas  com  Doença  Falciforme  e

Talassemia  de  Minas  Gerais.  Como  o  tema  é  “Assistência  social”,  gostaria  de

agradecer os muitos avanços, em nome de muitos pacientes já beneficiados. Mas

ainda falta muito. 

Temos conhecimento de que muitos pacientes ainda não tiveram a ajuda social.

Alguns deles não têm condições físicas de trabalhar e estão passando por sérias

necessidades.

Uma das  recomendações  que também  gostaria  de  fazer  é  sobre  os  postos  de

saúde.  Os  profissionais  precisam  ser  capacitados  para  atendimento  em  caso  de

estupro, para pacientes que precisem ser encaminhadas para a assistência social e

para maternidade, a fim de realizarem aborto legal. Acompanhei uma paciente que

sofreu abuso.  Como não havia orientação no posto de saúde que atendia a essa

mulher, ela permaneceu grávida por quase três meses, sem conseguir a solução do
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seu problema. O profissional de saúde que a atendeu não sabia como nem para onde

encaminhá-la. Gostaria que os senhores nos ajudassem nisso.

Solicito outro apoio, em forma de parceria. Temos em nossa Associação pessoal

capacitado  para  desenvolver  projetos  de  cooperativas  para  mães  que  não  têm

condições de sair para trabalhar em virtude de terem filhos pequenos com graves

sintomas da doença falciforme. Elas passam por necessidades por não terem com

quem  deixá-los.  Além  disso,  as  creches  não  têm  capacitação para  atender,  para

receber com segurança as crianças portadoras dessa doença. Por isso, as creches

não  as  aceitam.  Passamos,  por  esse  motivo,  por  várias  dificuldades  ao

acompanharmos as pessoas. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Noeli. Com a palavra, o Sr. Josadac Marques.

O Sr. Josadac Marques - Boa tarde, Deputado, Simone e todos os que participam

deste fórum. Temos acompanhado a explosão de solidariedade que o Brasil viveu nas

últimas semanas, nos últimos meses, em razão das catástrofes que se repetem ano a

ano.

Neste fórum, desde o início, há a preocupação com formação do capital, com os

recursos humanos, com o fomento. É difícil trabalhar dentro dos entes federativos -

federal, governo - com recursos escassos, e a sociedade civil também passa por seus

momentos difíceis. A legislação regula a realização de conferências. Os conselhos

são  paritários,  e  há  participação  da  sociedade  civil.  Gostaria  que  esta  Casa,

Deputado, agendasse para os próximos dias uma discussão relacionada à legislação

do terceiro setor, chamada legislação das Oscips. Até então, no edital das ONGs, a

diretoria não pode ser assalariada. Como vamos, como se falou, pedir a participação

da sociedade civil com assessoria de direitos da população se suas diretorias não

podem  ser  assalariadas?  A legislação  das  Oscips  deu  essa  condição.  Por  isso

gostaria  que esta Casa,  na  Comissão de Constituição,  discutisse  a legislação do

terceiro  setor.  Junto,  Deputado,  solicito  que  seja  incluída  também  uma  breve

discussão. Recentemente, no Congresso Nacional, foram definidas novas diretrizes

para atribuição do certificado de filantropia, que, até então, era prerrogativa apenas

do Conselho Nacional  de Assistência Social.  Passará a ser atribuição também de

outras Secretarias e Conselhos.
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Deixo uma sugestão. Falaram na criação de um observatório. Só podemos observar

aquilo que já existe. Diante da ausência de políticas públicas, talvez antes precisemos

criar um laboratório de políticas locais. Dentro deste, começaríamos o processo de

observação.

Finalizo fazendo uma referência ao que é o Instituto Mãos e Vozes. Sou mineiro e

estou retornando a Minas. Por 30 anos atuei, como profissional, fora deste Estado.

Nos últimos 5 anos tive o privilégio, como cidadão, sociedade civil,  de ter um dos

meus projetos com meus alunos citado como referência internacional em relatórios

mundiais. 

Nos últimos 20 anos, este é o quarto evento de que participo em Minas. Gostaria

de, num futuro próximo, ter oportunidade de apresentar a esta Casa os projetos que

me  permitiram  ser  premiado  internacionalmente  na  intervenção  social.  Muito

obrigado. 

O Sr.  Presidente -  Obrigado, Josadac. Lembro que a Comissão de Participação

Popular já recebeu do Conselho Estadual de Assistência Social a solicitação de uma

audiência  pública  específica  para  discutir  a  nova  regulação  do  certificado,  sua

concessão, cadastramento, registro e inscrição.

Geraldo, aproveitando sua presença, informo que entre amanhã e quinta-feira que

vem será definida a formação da comissão, que foi lida hoje em Plenário, e serei

reconduzido  à  sua  Presidência.  Então,  na  primeira  reunião  da  comissão,

aprovaremos e acertaremos a realização dessa audiência. 

Com a palavra, o Sr. Mário Elias.

O Sr. Mário Elias Jorge - Boa tarde, pessoal. Cumprimento a Mesa. Obrigado pela

presença de todos e por me facultarem a fala.

Encaminhei três propostas e serei o mais breve possível.  A primeira foi  sobre a

viabilidade de se criar um fundo para manutenção de cadeiras de rodas elétricas para

pessoas  com  deficiências  graves,  como  a  minha  -  tetraplegia  -  e  outras  mais  -

quebra-ossos, amputações -, que têm muita dificuldade de locomoção mesmo com as

cadeiras normais.

A segunda seria a viabilização de fundo para a manutenção de uma pensão para o

cônjuge do deficiente físico, no caso de sua morte. Em meu caso, por exemplo, minha
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esposa toma conta de mim o dia inteiro e não tem como efetivar um trabalho. Então,

ela fica desamparada. Tenho o benefício da LOA, mas ela,  infelizmente,  não tem

como receber esse benefício. Acho injustiça uma pessoa ser escrava de outra sem ter

amparo legal após sua morte.

Encaminhei três propostas, e a terceira seria...  Por favor,  o senhor está com as

minhas propostas em mãos?

O Sr. Presidente - Não, só estou com a inscrição oral.

O Sr. Mário Elias Jorge - Encaminhei três propostas, uma sobre o fundo de amparo,

outra para a manutenção das cadeiras elétricas - em Divinópolis já há um programa

assim, e eles distribuem gratuitamente -, e me esqueci qual é a terceira proposta.

O Sr. Presidente - Mário, pedirei ao pessoal da assessoria que a localize e farei a

sua leitura aqui.

O Sr. Mário Elias Jorge - Obrigado.

O Sr.  Presidente -  Obrigado a você pela participação.  Chegaram aqui  questões

específicas durante o debate. Primeiro, Carla, do Henrique Gomes Miranda, de Belo

Horizonte:  há  desafios  para  o  aprimoramento  legal  da  gestão  do  Suas?  Essa

pergunta é para você.

Outra pergunta é de Elizabete Bertolino para mim: gostaria de saber por que não se

efetiva a presença do profissional do serviço social nas escolas públicas de Minas

Gerais, sendo que já é lei. Boa pergunta.

Há perguntas por escrito e orais. Chegou aqui mais uma lista com oito inscrições

para falar. Eu e a Carla aguardaremos para responder. 

Vamos  fazer  um  pacto  para  ouvir  todos.  Em  função  do  adiantado  da  hora,

solicitamos às pessoas que se inscreveram que sejam o mais breve possível, a fim de

que nossos convidados possam comentar depois as questões.

Estão inscritos: Heloísa Amélia Moretzsohn, da Utramig; José Ismar da Costa, do

Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas; Maria Mercedes

Merry  Brito,  do  CRP;  Liliane  Arouca  do  Carmo,  da  Asussam;  Vanda  Conceição

Ferreira, do Conselho Municipal do Idoso de Contagem; Andreia Coelho Moura, do

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social;  Terezinha  Rocha,  do  Movimento  de

Pessoas com Deficiência; e Soraya Helena Botelho de Araújo. Com a palavra, a Sra.
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Heloísa Amélia.

A Sra.  Heloísa Amélia Moretzsohn -  Boa tarde a todos. Trabalho na  Utramig,  e

minha sugestão foi a implementação de um centro de inclusão digital para pessoas

com  deficiência.  Na  Utramig  temos  um  projeto  de  sistema de  inclusão  digital  de

pessoas com deficiências visuais e auditivas. Em 2011, a instituição vai  incluir  os

cadeirantes no seu projeto de inclusão digital. Como psicóloga, durante esse projeto,

preparo os estudantes, por meio do Curso de Competências Comportamentais, para

que  eles  reflitam  sobre  as  suas  competências  tendo  em  vista  sua  inserção  no

mercado de trabalho. Assim, convido os cadeirantes que estão aqui a conhecerem

esse projeto de inclusão digital da Utramig, que é a Fundação de Educação para o

Trabalho de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Há uma pergunta aqui para a Roberta. O Ronaldo, de Betim,

pergunta de que forma a Sedese pretende superar o desafio de implantação da NOB-

RH. Com a palavra, a Sra. Maria Mercedes.

A Sra. Maria Mercedes Merry Brito - Boa tarde a todos. Um abraço a vários colegas

da  Mesa,  historicamente  conhecidos  por  trabalharmos  juntos.  Não  entrarei  em

detalhes com relação ao Estatuto do Idoso, que estamos considerando estar sendo

ferido no contexto das Ilpis no Município de Belo Horizonte. Não citarei o nome da

instituição  especificamente,  pois  achamos  que  a  questão  é  mais  ampla,  embora

consideremos que o idoso,  tal  como a criança,  não pode esperar.  É  preciso que

sejamos rápidos na atenção a essas questões.

Os  profissionais  de  saúde  têm  enfrentado  dificuldades  durante  o  trabalho  de

atendimento em saúde pública no âmbito do SUS, com pacientes considerados de

grande vulnerabilidade social - a população com trajetória de rua. Tais dificuldades

situam-se particularmente nas relações de trabalho intersetorial, no acompanhamento

de pessoas idosas, nas denominadas Instituições de Longa Permanência de Idosos -

Ilpi - no Município de Belo Horizonte, em especial, após alta hospitalar ou mudança

da área de abrangência de unidade de saúde.

Entre os casos que um centro de saúde, situado na Regional Centro-Sul de Belo

Horizonte, tem acompanhado nesses últimos 10 anos, por meio de suas equipes de

Saúde da Família e Saúde Mental, em conjunto com educadores sociais de rua, da
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Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS -, destacamos o da Sra. A.R.C., de

84 anos, encaminhada para uma Ilpi, após um atropelamento e longo, longo período

de  convalescença  hospitalar.  Esse  período  foi  aumentado  porque  não  existia,  de

imediato,  uma política,  um  lugar  onde se  pudesse  abrigar  a  singularidade dessa

portadora de sofrimento mental.

A Ilpi  para  onde  a  Sra.  A.R.C.  foi  encaminhada  é  custeada  por  mantenedores

voluntários e por um convênio com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

Seu corpo técnico é constituído por um médico, auxiliar de enfermagem, cuidadora,

cozinheiras  e  uma  psicóloga.  Suas  instalações  são  razoáveis  atendendo  as

exigências do Estatuto do Idoso nesses itens. Entretanto, durante visitas realizadas

por  uma  técnica  de  referência  em  saúde  mental  da  Regional  Centro-Sul,

provavelmente verificou-se o descumprimento de vários artigos desse Estatuto.

Tal fato foi comunicado aos órgãos públicos de saúde e assistência social, central e

local,  porém  eles,  até  o  momento,  não  tiveram  condições  e  não  apresentaram

nenhuma proposta que sanasse os problemas constatados na instituição, os quais

prejudicam as 25 internas. É importante ressaltar que a Senhora A.R.C é portadora

de sofrimento mental e não tem parentes ou curador no Município. Não faz uso de

medicação  psiquiátrica  e  sua  estabilização  (ausência  de  crise)  dá-se,

fundamentalmente, por meio de uma inabalável fé religiosa. Acredita firmemente que

está  de  passagem por  essa instituição por  um desígnio  divino,  e  que Deus está

providenciando para ela uma nova casa, onde ela poderá retomar as atividades que

exercia antes de sua internação: lavar, passar, cozinhar, fazer compras e coser suas

próprias roupas, rotina que viveu com habilidade e zelo, durante 23 anos, em casa

montada e  improvisada por  ela,  sob o  Viaduto  Santa  Tereza.  Nessa instituição é

vedado às internas o exercício de qualquer atividade laborativa, sob a alegação de

ausência  de  pessoal  e  condições  financeiras.  Não  é  oferecida  a  elas  nenhuma

atividade de lazer, principalmente externo, e nenhum tipo de convívio comunitário às

internas que não têm vínculos familiares, o que no nosso entendimento se caracteriza

como uma situação próxima à de privação de liberdade.

A  coordenação  dessa  instituição  alega  falta  de  apoio  do  poder  público  para

trabalhar a inclusão social das internas. Partindo desse pressuposto, supomos que os
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seguintes artigos do Estatuto do Idoso estão sendo descumpridos: 

1º - Art. 2º e 3º, Título I, das Disposições Preliminares. Art. 3º, nos itens: IV e VIII,

respectivamente:  que tratam  das  formas  alternativas  de  participação,  ocupação  e

convívio do idoso com as demais gerações; garantia de acesso à rede de saúde e de

assistência social local. 

2º  -  Título  II,  em seu art.  10  do  Capítulo  II  do  Estatuto  do  Idoso,  dos  Direitos

Fundamentais. Capítulo I. Do Direito à. Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, nos

itens I,  IV, V, VI,  que asseguram aos idosos a faculdade de ir  e vir,  de estar  nos

logradouros  públicos  e  espaços  comunitários,  a  prática  de  esportes  e  diversão e

participação na vida familiar e comunitária. 

3º - Itens do art. 20, do Capítulo V, que trata da educação, cultura, esporte e lazer. 

O Sr.  Presidente -  Mercedes, como se trata de um documento muito extenso e

grave,  uma  denúncia,  -  e  foi  muito  importante  fazê-la  -  para  não  sairmos  do

combinado,  pois  estou  vendo  algumas  pessoas  se  manifestando  visivelmente

ansiosas por causa do horário, sugiro-lhe que entregue formalmente o documento a

nossa Comissão. Assim, poderemos encaminhar o conteúdo total das denúncias, cuja

gravidade ficou clara. Gostaria que a senhora concluísse, para não atrapalharmos a

dinâmica e o horário regimental. 

A Sra. Maria Mercedes Merry Brito - Não me estenderei, mas fiquei me perguntando

se esse modelo de atenção para essa população seria o melhor. Parece que o Sr.

Frederico  citou  alguma  coisa  nesse  sentido,  e  o  senhor  leu  o  documento  aqui.

Pergunto  isso  pela  nossa  história  de  exclusão  social,  como  os  portadores  de

sofrimento  mental  e  as  crianças.  Em  1993,  com  a  nossa  querida  Simone

Albuquerque, conseguimos formular algo referente à política para abrigos. Ou seja,

são duas pontas do “iceberg”:  a  criança e o idoso. A ILPI seria mesmo o melhor

modelo  de  política  pública,  para  sustentarmos,  para  essa  população?  Se  tiver

autorização da Mesa, passarei aos colegas presentes um abaixo-assinado contendo

propostas para  serem encaminhadas à  Assembleia Legislativa e a  outros  órgãos.

Acho que dessa maneira resolveríamos o caso. Obrigada.

O Sr. Presidente - A senhora está autorizada. Muito obrigado, Mercedes. Solicitarei

à Assessoria da Assembleia que a auxilie. Com a palavra, Liliane Arouca do Carmo. 
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A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Boa tarde a todos e à Mesa. Neste momento,

direciono a minha fala como cidadã - aliás, estou aqui também como representante

do  Conselho  Fiscal  da  Asussam.  A nossa  amiga  do  CRP  dá-nos  condições  de

exercermos  lá  a  nossa  militância  antimanicomial.  Não  falarei  sobre  as  minhas

ponderações em relação a essa questão. Na verdade, farei aqui um pedido como

cidadã e outorgante dos constituintes desta Casa. É muito triste ver que um fórum

que se iniciou com uma Casa tão lotada esteja, ao final dos trabalhos, quase vazio,

principalmente  dos  nossos constituintes.  Gostaria  de destacar  alguns  pontos.  Um

deles se refere aos banheiros públicos em Belo Horizonte. Solicito às Sras. Simone e

Carla  e  a toda a  Mesa uma maior  observação em relação a eles.  No Centro  da

cidade,  há  apenas  um  banheiro  público  na  Praça Sete,  mais  especificamente  na

Galeria  Praça  Sete;  um  na  Praça  da  Estação;  e  outro  na  rodoviária.  Esses  três

banheiros não têm condições de acessibilidade integral. O horário de funcionamento

deles é o comercial, e isso me deixa triste quando pensamos nos moradores de rua,

que não têm a oportunidade de utilizá-los. Um outro ponto é em relação à região

hospitalar,  que  recebe  a  visita  de  muitas  pessoas  do  interior,  mas  não  tem  um

banheiro público de acessibilidade. E ainda uma outra observação que faço a esta

Casa  é  que  o  banheiro  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  tem  melhor

acessibilidade que o desta egrégia Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

Citarei  outros  pequenos pontos.  A Delegacia  de  Mulheres,  localizada à  Avenida

Barbacena, esquina com Rua Aimorés, está com o elevador de deficientes estragado

há  mais  de  um  ano;  a  Delegacia  do  Idoso  e  do  Deficiente  também  tem  uma

dificuldade enorme na utilização de banheiro. Não há cadeira de rodas disponível

nem bengala ou andador à disposição dessa classe. No Centro Integrado da Mulher -

CIM -, localizado à Avenida Olegário Maciel, não há também acessibilidade para as

pessoas com deficiência  física,  muito  menos  no banheiro.  No passeio  público  do

Ministério  Público,  da  Promotoria  de  Justiça  da  Saúde,  também  não  existe

acessibilidade.  Há  um  vão,  uma broca,  na  esquina  da  Rua  Juiz  de  Fora  com  a

Avenida Augusto de Lima e, se uma pessoa numa cadeira de rodas passar por lá, ela

poderá cair e se machucar. Deixo aqui esse alerta e um pedido de providências aos

senhores. Obrigada.
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O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Sra.  Liliane.  Peço-lhe  que  liste  esses  pontos  e

entregue  ao  pessoal  da  assessoria  o  nome  de  todas  essas  repartições  -  aliás,

públicas -, a fim de tomarmos as providências do ponto de vista de notificação e de

requerimentos da própria Assembleia. Solicitarei à assessoria que faça a listagem -

podemos também listá-las nas notas taquigráficas - e à senhora que detalhe bem

cada item.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Agradeço-lhe a oportunidade. Cito também que os

trens da CBTU do metrô de Belo Horizonte não têm acessibilidade.  Com aquelas

cadeiras,  quando transitamos  pelo  metrô,  corremos  o  risco  de  cair  no  trajeto  da

estação da Lagoinha, estação central e até a estação de Santa Efigênia. Ao imprimir

velocidade alta, corremos o risco de cair dentro do próprio vagão. Na verdade, são

inúmeros os  locais  com falta  de  acessibilidade.  Pedimos  atenção também para a

plenária  da  Secretaria  Municipal  de  Saúde de  Belo  Horizonte  e  os  banheiros  da

Secretaria Estadual, que não têm acessibilidade. E há uma necessidade urgente de

tê-la, pois quem precisa utilizá-lo o faz de portas abertas. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Vânia Conceição Ferreira, do Conselho

Municipal do Idoso, de Contagem. 

A Sra. Vânia Conceição Ferreira - Meu nome é Vânia. Minha manifestação aborda a

política voltada para a pessoa idosa. Somos uma população que está envelhecendo,

e não há uma preocupação efetiva no que diz respeito a políticas públicas para o

idoso.  Todos  nós,  que  ainda  não  somos  velhos,  seremos  daqui  a  20  anos.  A

população de idosos está crescendo, e a política pública para o idoso está voltada

para uma demanda que não tem infraestrutura para atender todas as nuanças do

envelhecimento. Então, hoje há equipamentos para denunciar? Há, mas encaminhar

para onde? Para a violação de direito identificada, fazer o quê? Não há equipamento.

Trabalho  no  Conselho  do  Idoso e  lido  com  isso  todos  os  dias:  encaminhar  para

quem? Atender como? E quando o idoso chega, os seus direitos já foram violados. É

preciso fazermos um trabalho de prevenção, que comece na escola, em casa, na

convivência. A assistência social para o idoso não atende a todas as questões do

envelhecimento. É preciso pensar em políticas públicas na educação, para assim se

pensar no envelhecimento; na saúde, porque se trata de uma demanda cara, que
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exige muito dos profissionais, como qualificação, recurso; e a assistência social não

tem atenção específica. Às vezes há o serviço de atendimento especializado, mas

não atende ao idoso. Se a mulher é violada no seu direito, mas se tiver acima de 60

anos... Só atendemos até os 60 nos. Por ela ser idosa, deixou de ser mulher? Isso é

grave. Precisamos pensar que a mulher idosa, o homem idoso sofrem a violência da

nossa sociedade, que não está preparada com o envelhecimento, e sofrem outras

violências inerentes a nossa vida. Assim, as políticas públicas voltadas para o idoso

são emergentes, necessárias. Trata-se de uma demanda gritante, e, se não fizermos

algo a respeito, não vamos suportar o envelhecimento da nossa sociedade, que será

um caos. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado a você, Vânia. Com a palavra, a Sra. Andreia Coelho

Moura, do Conselho Municipal de Assistência Social.

A Sra. Andreia Coelho Moura - Boa tarde a todos, sintam-se abraçados na pessoa

da Simone, por quem sentimos muito carinho e por quem temos muito respeito. Meu

nome é Andreia, faço parte atualmente do Conselho Municipal de Assistência Social,

representante de usuários. Vimos aqui participar com o objetivo de contribuir  com

aquilo que realizamos no Conselho. Cheguei ao Conselho por meio de uma comissão

local,  estou no meu segundo mandato.  Já participei  de  várias  conferências, onde

sempre escuto vários oradores falarem em 5%. Se se comparar o Orçamento de hoje

como um todo,  a educação tem 25%, garantido em lei;  é o que acontece lá.  Daí

temos a preocupação porque já passamos disso, temos 1% - estou dizendo números

que tenho na cabeça. Faço parte de uma comissão de financiamento no Conselho, e

todas as vezes que vamos falar de algo relacionado a dinheiro, o negócio fica sério, é

“pauleira”, não tem dinheiro. Então, digo sempre no Conselho que temos dois primos

ricos nessa situação: a saúde e a educação, que conseguiram garantir. Então, creio

que  é  o  momento  de  por  na  agenda  desta  Casa  tal  discussão.  Estou  cansada

daquela coisa de que assistência é sinônimo de pobreza. Há uma série de coisas que

avançaram. A nacional avançou, consegui garantir o orçamento bacana, de 4% para

36% - se eu não estiver enganada, Simone. 

Não se faz política pública de assistência sem dinheiro. Estou cansada de ouvir que

a assistência não tem dinheiro para fazer nada. Quero saber o que esta Casa pode
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fazer para trabalhar, dentro dessa agenda, o orçamento para a assistência, pois está

defasado.

Deputado André Quintão, ressalto que, ao chegar aqui, esta Casa estava estrelada,

os Deputados estavam presentes. Fiquei feliz por ver esta Casa assim, e o Deputado

André Quintão sempre comprometido com essa política. Mas quero lhes deixar um

recado. Não quero apenas que nos recebam, mas que permaneçam para fazer a

discussão. Temos de ver o compromisso desta Casa com o povo que está lá fora. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Andréia. Com a palavra, Terezinha Rocha. 

A  Sra.  Terezinha  Rocha  -  Como  os  colegas  já  disseram,  o  Plenário  já  está

esvaziado. Quero que comentem - já passei a mensagem, não sei se tiveram tempo

de  lê-la  -  as  dificuldades  dos  trabalhadores.  Como  receber  as  pessoas  com

deficiências - idosos, adultos e crianças. O que temos? Quero saber a situação, pois

participei da conferência nacional e não vi o que aprovamos e o que ainda falta para

ser aprovado. Quero saber de tudo, pois percebemos a dificuldade do trabalhador

para resolver seus problemas. 

Gostaria  que comentassem o assunto.  Aproveito para dar  os parabéns à nossa

querida Simone.  O nosso Brasil  é muito grande. Cumprimento também os demais

companheiros da Mesa. Quero que nos tragam mais esperança, porque ficamos meio

engasgados. Realizamos o fórum de mobilidade urbana e o fórum contra a violência e

as  drogas.  Enviamos  mais  de  40  propostas  e  ainda  não  recebemos  nenhuma

resposta. Também não vimos os anais da Assembleia. Queremos obter, se possível,

alguma resposta da última conferência nacional. Assim, veremos se o que pedimos

quanto aos direitos dos cidadãos pode ser cobrado dos demais órgãos responsáveis.

De repente, a resolução não depende apenas de vocês. Temos de saber se o poder é

do Conselho Nacional ou da Diretoria. Queremos que nos mostrem uma luz no fim do

túnel. Estamos cansados de assistir à luta de todos. 

Como os demais falaram, vimos há muitos anos acompanhando a política de luta

das pessoas, tanto na área da saúde quanto em outras áreas. Vemos que se avançou

um pouquinho, mas queremos mais, se possível. 

Agradeço a oportunidade de estar aqui. Peço aos demais Deputados que não se

encontram presentes, mas que foram votados por nós, que repensem bastante as
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propostas de campanha e estudem os pedidos que encaminhamos. 

Não falaremos mais porque todos estão com os ouvidos calejados. Já mandamos

as  propostas.  A  palavra  “acessibilidade”  já  está  doendo  no  ouvido  de  todos.

Infelizmente,  temos  de  continuar  a  citá-la  a  todo  momento.  Aqui,  próximo  à

Assembleia, na Av. Olegário Maciel, há um sinal onde precisamos cercar o povo na

rua para passarmos no meio dos carros. No ano passado, ao terminar o fórum sobre

violência e antidrogas, um motorista quase nos atropelou, porque não havia acesso

para subirmos na calçada. Se o trânsito não estivesse ruim, ele teria passado por

cima de mim e da Kátia. Temos uma acessibilidade muito ruim ainda. 

Sei  que o problema aqui é de assistência social,  mas peço ao Deputado André

Quintão e aos demais que olhem a situação com carinho. A acessibilidade, a saúde e

a educação são direitos  do  cidadão,  principalmente nosso,  que temos  mobilidade

reduzida. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Terezinha. Solicito à assessoria da Casa que inclua no

requerimento da Liliane, entre aquelas várias lacunas de acessibilidade, a questão

que foi mencionada pela Terezinha - um sinal próximo da Assembleia, na Olegário

Maciel -, para a encaminharmos à BHTRANS. Com a palavra, Soraya Helena Botelho

de Araújo, última inscrita.

A  Sra.  Soraya  Helena  Botelho  de  Araújo  -  Boa  tarde  a  todos.  Agradeço  a

oportunidade de me manifestar neste fórum. Também sou pessoa com deficiência e

endosso tudo o que as colegas falaram a respeito da luta pela efetivação dos direitos

das  pessoas  com deficiência.  Mas minha  fala  refere-se à questão dos  conselhos

como órgãos de controle social.

Minha primeira pergunta é uma provocação. Gostaria de saber quantos de nós são

usuários da política de assistência social e quantos de nós que, não sendo usuários

dessa  política,  recorreriam,  em  algum  momento  de  sua  vida  e  diante  de  suas

necessidades, aos serviços do Cras, do Creas e de outras unidades da assistência

social.  Quantos  de  nós  teríamos  coragem  de  acessar  esses  serviços,  caso

precisássemos? Não é uma pergunta para ser respondida, mas pensada.

Desde 1988 estamos em uma democracia representativa, um passo importante que

garante a participação da sociedade civil organizada nos espaços de poder e decisão
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dos rumos das políticas  públicas. Os conselhos de assistência social  fazem parte

dessa nova institucionalidade e,  como órgãos de controle social,  podem e devem

deliberar,  acompanhar  e  fiscalizar  a  efetivação  e  ampliação  dos  direitos

socioassistenciais, especialmente. Porém, na prática, o que se vê é muito diferente

do que está formal e legalmente instituído: atualmente, os conselhos de assistência

social atuam como coadjuvantes e não como protagonistas na construção da política

de assistência social - refiro-me especialmente aos Municípios. Os conselheiros, tanto

governamentais quanto da sociedade civil,  não são suficientemente capacitados e,

por isso, não estão cientes do seu papel relevante na discussão sobre a política de

assistência social, especificamente do Suas.

Assim, a minha questão é: como fortalecer o papel dos conselhos e promover a

capacitação  dos  Conselheiros  e,  especialmente,  dos  usuários,  objetivando  a

consolidação do Suas? Gostaria de citar alguns exemplos, reforçando algumas coisas

previstas  na  política,  como  as  ouvidorias  e  a  participação  dos  usuários  no

planejamento  dos  Cras,  situações  que  ainda  não  são  efetivadas  em  relação  ao

desenvolvimento das ações socioassistenciais. São situações graves que prejudicam

muito a consolidação da política como direito do cidadão e dever do Estado, algo de

que falamos tão recorrentemente.

Quanto  à  capacitação  dos  Conselheiros,  quero  fazer  uma  sugestão  à  Casa,

pensando em um sonho que tenho nas  vezes em que assisto  a  conferências  na

Escola  do  Legislativo.  Quem  sabe  não  se  faz  uma  escola  permanente  de

capacitação, por ação do Estado ou capilarizada pelos Municípios? Não me refiro a

uma capacitação  que se  ofereça quando o  Município  apresente  um  problema de

capacitação ou quando se constate que a sociedade civil não participa efetivamente

por não se sentir capacitada - porque não a busca ou porque ela não é ofertada.

Essas discussões são recorrentes. Assim, poderíamos fazer uma escola que abranja

também  outras  áreas  e  segmentos,  para  que  se  fortaleça  a  capacitação  e  se

intensifique a presença de toda a sociedade civil,  especialmente dos usuários, na

construção da política. Obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Soraya.  Na  sequência,  vamos  passar  às

considerações finais.  Em função do horário,  pedimos objetividade. Com a palavra,
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nosso companheiro Geraldo.

O  Sr.  Geraldo  Gonçalves  de  Oliveira  Filho  -  Quero  me  dirigir  a  todos  os  que

deixaram  aqui  a  sua  colaboração,  várias  com  caráter  de  denúncia.  Acho  que  o

espaço aqui criado tem exatamente a importância fundamental de escutarmos essas

denúncias. 

Este é o espaço para que possamos apropriar-nos de situações que não vivemos

cotidianamente. As pessoas com deficiência são as mais prejudicadas, e os idosos

têm um grau de vulnerabilidade em função da própria idade. Ou seja, vemos o não

cumprimento do que está fundamentalmente legalizado, que é o Estatuto do Idoso.

Há  avanços,  mas  as  denúncias  devem  continuar.  É  preciso  buscar  os  espaços

institucionais  apresentando  nossas  contribuições.  Uma  denúncia  de  que  não  há

acessibilidade dentro de uma promotoria é de cair o queixo; o mesmo se dá quando

se fala que o elevador de uma delegacia está parado faz tempo. Realmente, isso nos

deixa indignados, mas é água mole em pedra dura. Este é o espaço, e nos cabe,

como Conselheiros, lutar pelo controle social e fazer com que as leis saiam do papel.

Há dinheiro para construção de obras públicas, para inaugurações e para busca de

votos. Há dinheiro para inaugurar gabinetes de Prefeitos, obras civis, asfalto, enfim,

tudo  que  dá  visibilidade e  voto.  A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  foi  muito  boa,

excelente  para  todos,  mas  parece  que  ela  existe  para  políticas  públicas  de

assistência social e para as que visam tirar as pessoas da situação de vulnerabilidade

social.

Parabéns  a  todos  os  participantes,  pois  esse  é  o  nosso  papel.  Espero  que

continuem assim. O Conselho Estadual está à disposição para esse tipo de denúncia,

e temos buscado soluções à medida que nossas pernas consigam alcançar,  pois

nosso Estado é de  direito  e  nele  cumprem-se as  leis.  Penso que nosso primeiro

exercício de direito é cumprir a lei  como cidadãos. Parabéns a todos, parabéns à

Casa, ao Deputado André, como Presidente da Comissão de Participação Popular,

pois,  para  nós,  como  sociedade  civil,  é  importante  que  tenhamos  alguém

comprometido  com  a  causa.  Estendo  esse  convite  a  todos  os  parlamentares  do

Estado. Muito obrigado. Especialmente agradeço a vocês, presentes até o momento,

pois é bacana ver pessoas comprometidas com a causa que se sentem gratificadas
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por defender uma política pública que nos gratifica de coração e não por uma questão

material,  que é o dinheiro. Parabéns aos que buscam o fortalecimento do vínculo

familiar,  que cultivo e que sempre tenho comigo por meio de vários parentes aqui

presentes. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Geraldo. Estendo os cumprimentos aos Conselheiros

Estaduais. Com a palavra, Maria Albanita.

A Sra. Maria Albanita Roberta de Lima - Vou, rapidamente, pontuar três questões

colocadas pela plenária. Primeiro, é importante ressaltar que vários posicionamentos

se mostraram afinados com as falas da Mesa. A todo momento colocou-se o grande

desafio da formação da rede de proteção na oferta de serviços para a população, em

relação  seja  ao  idoso,  seja  ao  deficiente.  Isso  é  um  grande  desafio  no  Suas:  a

construção,  o  financiamento e  o apoio  a  essa rede para  que ela  preste  serviços

dignos para essa população, o que é um direito seu.

Carla, gostaria de dizer que, quando você fez o cálculo do piso, estava correto, mas

você  esqueceu  de  incluir  algo  nessa  questão  do  fundo:  todo  recurso  de  alta

complexidade não está incluído aí, exatamente por ser o serviço mais caro e que tem

um aporte de recursos significativos do fundo. Os recursos do fundo estadual não são

somente o piso. Este está se somando. Concordo que seja pouco se levarmos em

conta o universo - 853 Municípios - e toda a demanda existente, que, por obrigação,

temos que cofinanciar. A grande vantagem do piso é que flexibilizamos o gasto em

proteções e criamos a possibilidade de o Município cofinanciar o benefício eventual.

Então,  é  um  obrigação  do  Estado  cofinanciar  junto  aos  Municípios  o  benefício

eventual, o que sempre foi uma demanda em conferências.

O Ronaldo já foi e me perguntou qual a fórmula para romper com os desafios da

NOB-RH. É claro que não tenho nenhuma fórmula nem receita. Se tivesse, já teria

feito.  Esse é um desafio a ser enfrentado nas três esferas do governo. A questão

NOB-RH e a discussão de recursos humanos para a política pública estadual  de

assistência  social  têm  de  estar  acopladas.  Há  vários  desafios  para  além.

Normalmente, quando essas perguntas chegam, vêm pautadas em concurso público,

como  se  isso,  “a  priori”,  resolvesse  o  meu  problema  de  gestão  dos  recursos

humanos. Há a possibilidade de recrutamento, e temos feito isso, pois é uma política
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do governo do Estado. A MGS promove os concursos e oferta trabalhadores para as

políticas públicas do Estado como um todo. Temo-nos valido disso, mas há outros

sérios  problemas,  pois  dispomos  de  uma  rede  enorme  de  trabalhadores  que

herdamos  da  extinta  Febem,  bastante  qualificada,  mas  a  grande  discussão  no

governo  do  Estado  é  a  possibilidade  de  progressão.  Ao  longo  do  tempo,  essas

pessoas estudaram e concluíram os seus cursos superiores, mas não consigo fazer a

progressão devida,  incluindo-as em um plano de carreira,  pois  a discussão sobre

esse plano ainda não é específica para a política de assistência social. Realmente,

esse é um grande desafio que o próprio Poder Legislativo tem pontuado e pode nos

ajudar a vencer, já que, com certeza, sozinha, não conseguiria romper metade dos

desafios que há na NOB-RH.

Agradeço a oportunidade e, como disse o Geraldo, parabenizo os guerreiros que

permanecem até o último minuto. Percebemos o interesse dessas pessoas. Agradeço

aos colegas da Mesa, à Simone e à Carla. Agradeço ao Deputado André Quintão a

oportunidade  de  participar  deste  debate.  Na  Sedese,  estamos  abertos  e  sempre

disponíveis a qualquer momento em que esta Casa nos chamar, pois temos criado

esta  lógica  no  Estado  com  muita  veemência:  precisamos  ouvir  as  críticas  e  as

verdades, mas precisamos fazer parcerias para vencer, pois temos muita clareza de

que esses desafios não são pontuados por um só, mas pela sociedade brasileira, e, à

medida que agregamos pessoas e parceiros, vamos desvencilhando-os. Por isso, na

apresentação do Geraldo e também na da Simone, foram citados os avanços que já

obtivemos na política. Há uns anos, discutíamos a possibilidade de contar com um

sistema único, que nem imaginávamos que poderia existir. Hoje estamos passando a

tarde discutindo  a  política  pública  em  um  fórum  democrático,  como bem disse  a

Simone, em uma perspectiva de desenvolvimento social.  Parabéns a todos. Muito

obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado. Chegou a pergunta dirigida a mim, sobre a questão da

lei do assistente social nas escolas, feita por Elisabete Bertolini, de Contagem. É bom

esclarecermos pela TV Assembleia que conseguimos aprovar, após quatro anos, essa

lei  na  Assembleia  Legislativa.  Na  aprovação,  houve  um  substitutivo  que  fala  em

acompanhamento  social  nas  escolas  por  meio  de  um  profissional  legalmente
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habilitado  a  desenvolver  ações  de  acompanhamento  social,  principalmente

assistentes sociais e psicólogos. O governo do Estado tomou a decisão política de

iniciar  esse  processo  de  implantação  através  dos  Municípios  que  atendem  o

programa Poupança Jovem, destinado a jovens do ensino  médio em situação de

vulnerabilidade. Nos oito Municípios em que o Estado tem o programa, a lei  está

sendo  aplicada.  O  Estado  repassa  o  recurso  para  o  Município,  que  contrata  os

profissionais  para  atuarem  junto  aos  Cras  e  escolas  para  o  chamado

acompanhamento  social,  principalmente  dirigido  àqueles  jovens  que  estão  na

chamada rota de evasão escolar. Conseguimos colocar na aprovação do Orçamento

deste ano R$4.590.000,00 para a efetivação dessa ação no PPAG, que, por meio de

emenda  popular,  foi  também  destinada  ao  acompanhamento  social  nas  escolas.

Portanto, ela está sendo cumprida, mas, obviamente, por decisão do Executivo, em

um número reduzido de Municípios.

Acredito que cabe aos conselhos das áreas de educação e de assistência também

fazerem gestões. Já estamos permanentemente fazendo com que o Estado amplie

essa presença que, mais do que uma presença física, sinalize para uma integração

da política de assistência social e de educação. Sabemos que não há um rendimento

adequado,  uma  permanência,  uma  integração  na  escola,  se  não  temos  essa

integração com o trabalho na família.  Mais  uma vez deixo esse recado,  já  que o

nosso Conselho Nacional de Serviço Social fará eleição por agora. O Leonardo falou

sobre esse processo em que nós, profissionais do serviço social, podemos também,

juntos aos Municípios, nos mobilizar. Por exemplo, há muitos Municípios que, a partir

da  lei  da  Assembleia,  criaram leis  municipais.  Sendo  assim,  nada  impede  que o

Município aplique a lei no seu âmbito municipal, na sua escola municipal. A ideia é

que  em  um  mesmo  território  integrem-se  Cras,  Creas,  sindicatos,  associações,

igrejas, escolas, Programa Saúde da Família.  Ou seja,  que se tenha uma gestão

integrada de política social, e não fiquem escolas fazendo só uma coisa, controlando

infrequência e cortando bolsa-família. Além disso, o Cras fica atendendo as famílias

cujos  jovens  estão  evadindo  das  escolas  e,  consequentemente,  cortando  os

benefícios  dessas famílias.  E  eles  não sentam para integrar  o  trabalho  na ponta.

Portanto, a lei está em vigor com um cumprimento restrito e com ação orçamentária
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prevista no PPAG. Com a palavra, a Sra. Simone Albuquerque.

A Sra. Simone Albuquerque - Em primeiro lugar, gostaria de dizer que um fórum

como este, no qual temos a oportunidade de ouvir o que os usuários desejam que

esteja na agenda do desenvolvimento social, é muito importante. Essa fala tem de ser

valorizada, ouvida e encaminhada com a devida proporção se queremos, de fato, um

Suas que escute os seus usuários.  Pelo que ouvimos aqui e apesar de todos os

avanços,  ainda  temos  muita  violação  de  direito  tanto  no  campo socioassistencial

quanto no campo da acessibilidade e da saúde. É muito importante que se pontue

isso.

No campo da acessibilidade, trazendo-o para a nossa área da assistência social,

esse é um problema que está em todos os lugares e em todo o País. Às vezes fico

imaginado  o  que  seria  necessário  fazermos  -  não  é  mesmo,  Terezinha?  -  para

resolver essa questão. Do ponto de vista da acessibilidade, ainda temos em Minas

Gerais  cerca  de  300  centros  de  referência  à  assistência  social  completamente

insuficientes  para  os  trabalhadores  portadores  de  deficiência,  para  os  gestores

portadores de deficiência e, principalmente, para os usuários. Portanto, esse assunto

é tão sério e tão interessante que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas,

começaram a questionar os gestores, dizendo que investir em acessibilidade era um

recurso que se tinha para a construção. Nada disso. Como querem que um centro de

referência de assistência  social  não tenha acessibilidade? Isso  não é construção,

mas, sim, qualidade de serviço. No entanto, eles estão incorporando. Por isso falo:

deve haver um modelo de financiamento adequado para a política de assistência.

Depois  os usuários devem ficar em cima; não há outro jeito.  Vocês sabem disso,

sabem que tivemos as conquistas por meio de participação, vindo para a Assembleia

e falando. É assim, não tem outro jeito. É uma luta para votar uma lei, outra luta para

transformar o direito em lei, e ainda outra para tirar o direito da lei. É assim que a

democracia é feita.

Nesse sentido, acredito ser muito pertinente pensar no cuidador da pessoa com

deficiência. Foi feita uma proposta aqui de se pensar no benefício para o cuidador.

Outras  pessoas  propuseram  pensar  na  política  do  idoso.  Todo  mundo  está

preocupado.  Claro.  A sociedade  está  preocupada.  É  como  eu  disse  aqui:  essa
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sociedade precisará  de  cuidados  a  curto,  médio  e  longo  prazo.  Há pessoas  que

precisarão de cuidados do Estado brasileiro durante muito tempo. Eu, aliás. Já estou

até na fila dos cuidados. O assunto é sério e está sendo discutido. Está na pauta

nacional.  Lógico.  Precisamos  pensar  quanto  precisaremos  para  o  Suas.  Hoje

gastamos duas vezes e meia a mais com benefícios do que com serviços. Devemos

discutir  com  os  usuários  se  o  melhor  modelo  é  o  que  paga  o  benefício  ao

acompanhante ou, no caso brasileiro, se mesclaremos o cuidado. Não. Vamos ter o

benefício de prestação continuada - BPC? Já é para serviço. Está tudo em 70% das

instituições de longa permanência e nos abrigos para pessoas com deficiência. Então

não dá para dizer que o BPC não está custeando acolhimento. Cuidado. Ele está

custeando, sim. Devemos pensar junto com os usuários que utilizarão o serviço de

cuidado qual  a  melhor  proposta  para o caso brasileiro.  Inclino-me a  pensar,  pela

minha experiência e pelos estudos que venho realizando, que, no Brasil, devemos

mesclar, ter serviços públicos de cuidados e benefícios e, para os casos mais graves,

para quem perdeu a autonomia e precisa de cuidados permanentes - esse é o grande

problema -, não há outra solução que os dois: a integralidade da proteção de serviços

e benefícios.

Encerro esse assunto,  que é  muito  importante,  porque devo responder  sobre  a

questão do financiamento na área da assistência social. Ele deu um salto enorme,

sem dúvida nenhuma. No País inteiro, temos ainda a dificuldade do financiamento

dos governos estaduais - já disse hoje aqui -, mas também percebemos um desenho

mais adequado a cada dia. Não adianta financiar se o desenho não for adequado, se

continuar com a política do beija-mão. É preciso reconhecer isso, como é preciso

reconhecer  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  colaborado,  sim.  Onde  há  frentes

parlamentares, há contribuição. Aqui no Estado de Minas Gerais houve aumento de

recursos.  O  próprio  Deputado  André  já  expôs  o  esforço  que vem sendo feito  na

discussão do PPA com a participação da população. Onde existe frente parlamentar

no Brasil também há colaboração para o aumento do financiamento. E o governo

federal,  vocês sabem. Neste ano, o Orçamento é de R$44.000.000.000,00,  e não

houve nenhum corte na nossa área. Esse é um recurso bastante importante para nós.

Quero terminar respondendo, principalmente aos que perguntaram: “Qual é a luz no
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final do túnel?” e “Quantos de nós temos coragem de acessar os Cras e Creas?”, que

tenho coragem já, imediatamente. Estamos construindo esse negócio chamado Cras

e Creas. Não significa que eu concorde que os Cras sejam caindo aos pedaços; não

é isso.

Considero  sinceramente  duas  questões  e  quero  terminar  falando  sobre  elas.

Primeiro, considero muito importante que em um Município com 3 mil habitantes haja

um centro de referência de assistência social. Quem necessita de assistência não

tem de ir à casa da primeira-dama; não tem de ir à casa do Prefeito; não tem de

implorar a Vereador isso ou aquilo. Tem assistentes sociais, psicólogos, profissionais

formados para referenciá-lo no direito, o que é muito importante. E sei também que a

política de assistência social mostrou uma coisa fantástica. Essa área consegue tirar

pessoas de situação de pobreza e miséria. Se não fosse o Benefício de Prestação

Continuada da Assistência Social  -  BPC -,  teríamos 7% a mais de miseráveis  no

Brasil. Se não fosse o BPC, teríamos idosos espalhados pelas ruas em situação de

miséria.  O  BPC  e  programas  de  transferência  de  renda  são  extremamente

importantes para tirar pessoas da miséria.

Encerro, dizendo que conquistamos muita coisa, sim. Claro que não conquistamos

tudo o que queríamos, e nem vamos conquistar de uma hora para outra, mas tenho

certeza de que estamos no caminho certo. Por isso agradeço muito a Assembleia

Legislativa  e a todos os Deputados que estiveram aqui.  Agradeço o meu querido

André Quintão, um dos melhores Deputados deste país, sério e comprometido, como

tantos outros. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado pelo seu trabalho, sua presença e sua garra. Há uma

pergunta da Andréa para a Carla: “O que a situação de 80% de contratos e 20% de

concursados causa aos usuários, no sentido de garantias de direitos? Como garantir

que os profissionais sejam concursados?” Deve ser fazendo concurso, certo? Com a

palavra, para suas considerações finais, a Sra. Carla Andréa Ribeiro.

A Sra.  Carla  Andréa Ribeiro -  É  tão  óbvio,  não  é? Essa pergunta  casa com a

pergunta do Henrique, que veio pela internet: “No Município de Belo Horizonte, há

desafios para o aprimoramento legal da gestão do Suas?”. Há dois grandes desafios.

Poderia citar vários, mas escolherei dois. O primeiro é a própria legislação municipal
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que regulamenta o Suas no Município. O Projeto de Lei nº 111/2009, de autoria da

Vereadora Nilza Santos, está em tramitação na Câmara Municipal. Houve propostas

de alterações feitas pelo fórum mineiro, pelo fórum dos trabalhadores e por outros

representantes da  sociedade.  Esse projeto precisa ser  concluído como uma peça

juridicamente correta -  está nesse momento de acerto -  e  ser negociado junto ao

governo  municipal.  Aí  está  um  grande  desafio:  garantir,  por  meio  de  lei,  o  que

pensamos ser adequado para gestão e implementação do Suas no Município. Somos

ousados, pois nem bem foi aberta a discussão do projeto de lei, apresentamos tudo o

que queremos. Esse tudo é o que deve entrar em processo de negociação com o

governo municipal. O grande desafio é a interlocução, com demonstração de força

política,  para  que  possamos  bancar  o  que  acreditamos  para  as  políticas  de

assistência social.

O segundo desafio é a situação gravíssima que o Município de Belo Horizonte vive,

com  uma  ausência  absoluta  de  isonomia  dos  vínculos  empregatícios  dos

trabalhadores  da  assistência  social.  Temos  uma  situação  de  20%  efetivos,

concursados, e entre os 80% contratados, há de tudo: salários diferentes na mesma

função, com o mesmo profissional,  jornadas de trabalho diferentes, com o mesmo

salário  e  com  a  mesma  função,  tudo  que  gera  um  clima  de  insatisfação,  que,

inevitavelmente,  compromete a qualidade do atendimento.  Tenho muita segurança

sobre a seriedade e o compromisso dos trabalhadores engajados no Suas. Se não

fossem trabalhadores engajados, estariam em outras políticas públicas, com as quais

é mais fácil lidar. São pessoas engajadas e com militância política.

O clima de insatisfação é muito grande. São trabalhadores que se queixam, que

falam do desrespeito, da ausência de espaço de interlocução. De fato esse espaço é

muito limitado na gestão. Hoje há um problema grave que tem de ser tratado.  O

concurso,  Andreia,  é  a  solução.  Mas  um  concurso  para  800  vagas?  São  800

trabalhadores.  Esse  é  um  número  muito  significativo,  com  um  impacto  muito

significativo.  Então,  antes  de  atingir  o  concurso  para  resolvermos  essa  questão,

temos de gerar outros mecanismos de intermediação do problema. Essa é a grande

reivindicação dos trabalhadores. Com certeza.

Por  fim,  quero  dizer  que  a  leitura  da  denúncia  da  Mercês  só  aponta  para  um
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problema de que temos de cuidar nesta cidade. Violação de direitos de idosos não

tem fluxo efetivo para denúncia. Fica todo o mundo atirando para todos os lugares.

Essa  é  uma questão  que  temos  de  tratar  com  muito  cuidado,  pois  efetivamente

estamos com uma ausência de organização dos órgãos de defesa de direitos para

esse segmento.

Gostaria de agradecer o convite da Assembleia, do André, a contribuição da Mesa.

Fiquei muito feliz com esta oportunidade. Tentei... com os elementos que a militância

na área me permitiu expor. Gostaria ainda de fazer um convite a todos que estão

aqui, bravos, fervorosos depois das 18 horas. É importante o engajamento de uma

militância  política  em  defesa  dessa  política  pública.  Se  não  incorporarmos  essa

postura  militante,  a  política  de  assistência  social,  de  fato,  sofrerá  muitos

constrangimentos institucionais. Aí a militância política cumpre um papel importante.

Esse é um convite à eterna vontade de fazer um mundo melhor e de contribuir para

isso. Obrigada a todos.

O Sr.  Presidente - Gostaria de agradecer à Carla. O Deputado Antônio Lerin irá

integrar  a  Comissão  de  Participação  Popular.  A  Assembleia  recolheu  todas  as

sugestões,  e  muitas  não  foram  lidas  aqui,  pois  já  foram  encaminhadas.  As

contribuições orais foram registradas. Com certeza, muitos dos pontos expostos aqui

serão objeto de atuação da Casa, em suas várias comissões, como as Comissões do

Trabalho e de Participação Popular,  comissões das demais políticas públicas e as

frentes parlamentares. Em relação à questão orçamentária propriamente dita, como a

Andréa expôs, é sempre bom deixarmos claro que a vinculação orçamentária se dá

no  plano  federal.  A  discussão  de  ampliação  orçamentária  pode  ser  feita  no

Orçamento do Município e do  Estado.  Aí  temos um grau de participação política,

como temos tido ao longo dos anos, a qual aumentou quase três vezes no Estado por

uma convergência da sociedade civil, conselhos, governo e Assembleia Legislativa. A

Roberta e o Geraldo fizeram uma exposição sobre isso. Consideramos esse aumento

insuficiente ainda, mas estamos em uma escala progressiva. É preciso ampliar mais,

e isso acompanhando politicamente esse debate nacional, que apoiamos e no qual

trabalhamos juntos.

No Estado também estamos -  aliás, a Roberta sabe disso -  fazendo um grande
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esforço para a realização de um concurso público. Sou, Andréa, assistente social da

Prefeitura de Belo Horizonte, concursado. Então, no dia em que eu tomar bomba nas

urnas, vou trabalhar em um Cras da Prefeitura. Espero trabalhar em um Cras, talvez

sem tomar bomba nas eleições; mas a Lei Orgânica ainda não permite isso. Talvez a

Lei  Orgânica  seja  mudada,  e  aí  eu  poderia  combinar  isso,  com  muito  esforço.

Entretanto, se o meu sonho fosse trabalhar na Secretaria de Desenvolvimento Social,

por concurso público, eu estaria frustrado, pois,  desde que me formei, Léo, nosso

candidato do Sintibref, 1977, não houve nenhum concurso para assistente social no

Estado. 

Já tivemos a Constituição Federal, o Loas, a lei de 1996 e agora a minha lei. Então,

o concurso público é importante. Estou com muita esperança, para não ficar só com

foco na Prefeitura de Belo Horizonte, de conseguirmos esse concurso neste ano. Por

uma série de fatores, não só pelo fato de se fazer concurso público, mas para que o

Estado - chegou até uma sugestão aqui - fortaleça as diretorias regionais da Sedese

capazes de dar suporte à estruturação nos Municípios e nas ações de média e alta

complexidade  dos  Cress,  que  podem  e  devem  ter  uma dimensão  regional  e  de

capacitação dos atores envolvidos. Falei dessa questão aqui  apenas para mostrar

como as sugestões  são válidas.  Essa questão dos recursos humanos está muito

forte, muito presente. Mais uma vez, iremos abraçá-la com muita atenção.

Agradeço a todos os servidores da  Assembleia  que,  mais  uma vez,  com muita

competência, realizaram este evento, bem como aos servidores do nosso gabinete e

dos  demais  gabinetes  da  Assembleia.  Agradecemos  muito  também  a  honrosa

presença  de  todos.  Simone  Albuquerque,  fique  em  Belo  Horizonte  hoje,  para

colocarmos a conversa em dia. Muito obrigado, que Deus ilumine a todos.

ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Presidência dos Deputados Durval Ângelo e Adelmo Carneiro Leão

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

da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente - Exibição de vídeo -

Palavras do Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos
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trabalhos  -  Palavras  da  Sra.  Egídia  Maria  de  Almeida  Aiexe  -  Apresentação  de

sugestões - Palavras da Sra. Márcia Maria de Paiva Borges Martini - Apresentação de

sugestões  -  Palavras  do  Desembargador  Herbert  Carneiro  -  Apresentação  de

sugestões - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bosco -

Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo

Corrêa - João Leite - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Sargento Rodrigues - Ulysses Gomes.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 9h9min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta  reunião  à  realização do Fórum Democrático para  o

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  com  o  objetivo  de  receber  sugestões  de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O locutor -  Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.  Herbert  Carneiro,

Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais;  as  Exmas.  Sras.  Egídia

Maria  de  Almeida Aiexe,  membro  da  Coordenação do  Fórum  Mineiro  de  Direitos

Humanos e do Comitê Mineiro de Educação em Direitos Humanos; e Márcia Maria de

Paiva Borges Martini,  advogada e especialista em Direitos Humanos e Segurança

Pública; e o Exmo. Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça, Presidente do Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos Humanos.

Registro de Presença
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O Sr.  Presidente -  A Presidência registra a presença dos Exmos. Srs. Lindomar

Diamantino  Segundo,  Secretário  de  Educação  de  Contagem,  e  Adriano  Ventura,

Vereador  de  Belo  Horizonte,  e  cumprimenta  todos  os  Secretários  Municipais  e

Vereadores que aqui estão.

Palavras do Sr. Presidente

Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Realizamos  mais  uma  atividade  da  Assembleia

Legislativa, o Fórum Democrático de Desenvolvimento que, infelizmente, não seguiu

os  modelos,  os  padrões  anteriores  desta  Casa.  Todos  os  fóruns  da  Assembleia

sempre foram construídos dentro de um conceito de participação real e efetiva, não

só  numa  visão  de  participação  de  consulta  ou  de  homologação,  mas,  sim,  de

participação de construção num processo. E este não foi assim. Houve a abertura do

fórum, na semana passada, com a discussão do desenvolvimento econômico, em

que só compunham a Mesa representantes do capital e não do trabalho. Esse não

era um procedimento adotado pela Assembleia, pelo menos que eu tenha vivenciado

nesses 17 anos. Acho que ontem, na parte de assistência social, começou a haver

uma mudança, com a participação efetiva da sociedade civil na composição da Mesa,

e um contraditório mais real e significativo. 

Também hoje, na questão dos direitos humanos, acho que esse modelo continua.

Sempre comento com a Márcia Martini que quem atua na área de direitos humanos e

está num poder de Estado é um pouco híbrido, nunca perde a raiz e o coração, tendo

um  pé  na  sociedade  civil.  Deixamos  claro  que  essa  experiência,  realizada  pela

Assembleia, é válida, correta, mas devemos retomar os modelos antigos da gerência

técnica de eventos, que é o que tem dado certo nesta Casa, onde as atividades são

construídas  com  a  sociedade  civil  e  o  poder  público,  em  que  os  processos  de

composição da Mesa são discutidos de forma exaustiva. Espero que essa crítica sirva

como alerta, e que a responsabilidade pela forma de constituição deste fórum, se for

da Mesa Diretora ou de algum setor institucional da Assembleia, seja corrigida. As

recentes manifestações de moradores do Aglomerado da Serra, relativas à morte de

duas pessoas dessa comunidade, decorrentes de uma operação policial, demonstram

o quanto a questão dos direitos humanos mobiliza a sociedade e nos conclama a

refletir sobre o tema. Se quisermos ter um olhar planetário, poderíamos ver a situação
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do Egito, o clamor do tema dos direitos humanos, e a Líbia. Vivemos em um momento

em que a temática dos direitos humanos está colocada de forma forte na sociedade.

Ela se refere, com maior evidência entre nós, às situações de violência contra os

segmentos mais pobres da população, ao tratamento dispensado aos detentos no

sistema penitenciário, às agressões contra as mulheres, ao abandono dos idosos, à

exploração  sexual  de  menores,  ao  trabalho  infantil,  entre  outras  formas  de

manifestação.

Quem viveu no período do regime militar  se  lembra  de  que,  naquele  tempo,  a

defesa  dos  direitos  humanos  era  associada  fundamentalmente  à  punição  aos

políticos oposicionistas, à repressão aos movimentos estudantis, à censura aos meios

de  comunicação,  ao  cerceamento  das  instituições  democráticas,  à  imposição

ideológica.  A  propósito,  os  abusos  decorrentes  dos  regimes  autoritários  foram,

historicamente, uma das causas mais frequentes das lutas pelos direitos humanos,

dando origem, nos tempos modernos e na cultura ocidental - a rebelião nos países

árabes mostra isso claramente -, à elaboração de cartas ou declarações em defesa

da  liberdade  dos  cidadãos  nos  aspectos  políticos,  econômicos  e  culturais.  As

discussões jurídicas e filosóficas sobre o tema vislumbram também a possibilidade de

que diversas outras culturas, desde tempos remotos, possuíam valores e conceitos

de dignidade que constituem uma forma de direitos humanos. Portanto, eles resultam

de uma longa história de amadurecimento das sociedades e adquiriram contornos

cada vez mais abrangentes.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral

das Nações Unidas em 1948, atendeu, naquele momento, aos anseios por um mundo

mais justo, mais solidário, mais pacífico e tolerante, no qual as pessoas pudessem,

em  igualdade  política,  econômica  e  social,  desenvolver  plenamente  suas

potencialidades.  São  esses  mesmos  princípios  que  norteiam  nossa  Constituição

Federal, no título “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, prescrevendo que “todos

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Tanto pelo que está

contido no texto constitucional quanto pelo entendimento jurídico, é amplo o leque

das  demandas  e  anseios  dos  cidadãos  dentro  do  conceito  de  direitos  humanos.

Estamos  falando  de  necessidades  básicas,  como  as  de  liberdade  política,  de
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expressão  e  manifestação,  de  segurança,  saúde,  moradia,  educação,  emprego e

renda,  igualdade  de  tratamento  e  de  oportunidades,  condições  para  melhorar  a

qualidade de vida em todos os seus aspectos.

Portanto, vamos discutir aqui hoje um tema abrangente e fundamental para a nossa

sociedade, ao qual a Assembleia Legislativa sempre deu atenção especial por meio

de  debates  públicos,  audiências  e  aprovação  de  leis,  destinadas  a  segmentos

específicos  e  à  população  como um  todo.  A existência  da  Comissão  de  Direitos

Humanos nesta Casa, desde 1997, e da comissão que lhe deu origem, a Comissão

de Direitos e Garantias Fundamentais, instituída em 1990, assim como sua contínua

e extensa pauta de trabalhos,  demonstram nosso inteiro comprometimento com o

tema.

As reflexões e propostas apresentadas neste fórum democrático com certeza vão

contribuir  para o aprimoramento e a consolidação das políticas públicas estaduais

sobre  direitos  humanos.  Agradecemos às autoridades  presentes,  aos  expositores,

aos demais participantes e a todos aqueles que colaboraram para a realização deste

evento.

Gostaria de terminar mostrando duas cenas que ocorreram nesta semana. Todos

vocês  as  viram,  todos  assistiram  a  elas.  De  uma  delas,  estive  muito  próximo.

Primeiro, gostaria de registrar uma cena e que todos guardassem esse “flash”: Cb.

Denilson  da  Silva,  morador  do  Aglomerado  da  Serra,  negro,  nascido  naquela

comunidade. Lá ele viu, no último sábado, morrer seu filho de 17 anos e seu irmão de

39 anos.  Esse homem chorava. Quando esteve aqui na Assembleia comigo, com o

Deputado João Leite e com outros Deputados, só o vi chorando. Ele tem 17 anos de

Polícia  Militar.  As  cenas  que  vi  na  televisão  mostravam  sempre  ele  chorando  e

dizendo: “Essa não é a polícia em que trabalho. Essa não é a polícia em que me

formei”. É um policial do Gepar. A outra cena diz respeito aos três jornais mineiros de

hoje: fotos, em quatro situações diferentes, do soldado Jason Paschoalino, da Rotam,

com  um  sorriso  cínico,  um  sorriso  irônico,  que  deveria  ser  analisado  até  por

psiquiatra. Espero, Dra. Vânia, que o Delegado que preside o inquérito analise bem

aquele sorriso em todas as fotos. Pergunto: há duas polícias, há dois modelos de

polícia? Lógico que sim.
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Espero que um fórum como este possa refletir o modelo que se quer de polícia em

Minas Gerais: o humano, do Denilson, que transmitiu dor e sofrimento pela perda de

um filho - eu, que tenho 9 filhos, imagino o que é a dor de perder um deles -, ou o

modelo de polícia daquele sorriso de hiena, irônico, que vimos nas imagens de hoje

de manhã? Fizemos a crítica esta semana porque sabemos que há diferenciação

dentro  das  polícias.  Temos  vários  amigos  policiais  militares  e  civis  e  agentes

penitenciários  -  os  quais  fiz  questão  de  convidar  pessoalmente  -  que  são

demonstração clara de que existem maneiras diferentes de fazer  polícia,  de fazer

policiamento. Numa sociedade democrática, o povo é que tem de escolher o modelo

que quer. Uma coisa é fazer o discurso de polícia cidadã; outra, é vivê-lo na prática. É

aí que estão os direitos humanos. O dia em que os direitos humanos não estiverem

onde a  vida  for  ameaçada,  onde a dor  e  as  lágrimas do Cb.  Denilson estiverem

presentes, com toda a certeza deixaremos de ser uma sociedade humana. O dia em

que perdermos a humanidade aí, sim, será o fim do modelo de sociedade. 

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Assistiremos a um vídeo institucional da TV Assembleia.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça

Deputado  Durval  Ângelo,  excelentíssimos  senhores  representantes  dos  demais

Poderes,  Executivo  e  Judiciário.  Cumprimento  a  todos  na  pessoa  do  Exmo.  Sr.

Deputado  Durval  Ângelo,  companheiro  de  muitas  lutas.  O  Conselho  Estadual  de

Defesa dos Direitos Humanos fez algumas considerações sobre como poderíamos

contribuir para a construção das questões que reclamam atuação. A ideia é trazer a

resposta à pergunta “O que deverá constar na agenda da Assembleia?” no tocante à

questão dos direitos humanos. Entendemos a necessidade de uma discussão para se

regular a crescente onda de homofobia no Estado de Minas Gerais. As denúncias que

recebemos  no  Conedh  aumentam  a  cada  dia.  Essa  discussão  deve  passar  pela

questão homofóbica, e não pela caracterização de outros crimes sofridos por essas

vítimas. Poderíamos ter estatísticas e mais estatísticas sobre crimes, mas a maioria

das reclamações ou das denúncias, quando feitas por aqueles que sofrem agressão,

são de lesão corporal ou outro tipo penal que não aquele específico da homofobia. A
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legislação de Minas sobre a questão da homofobia é ainda do tempo do Governador

Itamar Franco. Os juristas aqui presentes, como o Sr. Desembargador, sabem muito

bem que,  para  a  aplicação  da pena,  há  necessidade  de  que o  tipo  penal  tenha

consequência.  Mas a homofobia não tem consequência, que é a violação do tipo

penal. Então, é necessário rediscutir-se a legislação pela ausência da consequência

para aplicação da pena. É preciso que essa discussão entre na pauta da Assembleia,

para coibirmos o avanço desenfreado desse crime e o enquadramento na questão

específica.

Buscamos  também a discussão e o amparo  para a existência  de  uma dotação

orçamentária adequada para presídios e demais centros prisionais, com aparelhos

não  só  para  detectar  metais,  mas  também  mais  modernos  como  “scanners”,

aparelhos de ultrassom ou assemelhados, para se coibir o volume de reclamações

que recebemos sobre a revista vexatória. Determinados centros prisionais submetem

os parentes de presos a uma situação pior que a consequência penal dos que estão

lá dentro. Uma regra do direito é que a pena não passe daquele que praticou o ato

delituoso,  mas  entendemos  que  as  consequências  estão  chegando  também  aos

parentes que vão visitar  os presos. É um direito humano receber visita.  Porém, a

visita termina às 4 horas ou 5 horas, e os parentes entram para visitar os presos às 3

horas  da  tarde,  porque  passaram  a  manhã  inteira  esperando,  pela  ausência  de

condições físicas de se verificar se estão entrando com materiais impróprios. Essa

verificação deve ser realizada mesmo, com cuidado e responsabilidade. Se houvesse

esses aparelhos à disposição, diminuiria o sofrimento daqueles que vão visitar  os

parentes  presos  e  até  auxiliaria  os  responsáveis  pela  fiscalização.  É  importante

discutir essa dotação orçamentária e a fiscalização da implantação desses aparelhos

nos presídios, evitando-se essa revista vexatória, o banquinho e as acusações que

fazem os parentes de presos que sofrem constrangimentos de todos os níveis. É hora

de cobrarmos uma legislação, cobrarmos orçamento para que esses aparelhos sejam

instalados em todos os presídios. É necessário haver dotação orçamentária também

para a melhora dos salários dos agentes penitenciários e novos concursos. Nós, do

Conedh,  implementamos,  por  meio  da  nossa comissão  de  investigação,  visitas  a

presídios  e  verificamos  a  necessidade  de  aumento  do  número  de  agentes.
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Percebemos que, às vezes, nem 50% do número necessário estão trabalhando lá.

Muitas das vezes, o número de não concursados preparados para aquela função é

substancialmente  inferior  ao  número  que  deveria  estar  lá.  Assim,  também

entendemos que essa discussão deve passar pela Assembleia, por uma questão do

aparelhamento.  Temos  também  a  efetiva  necessidade  da  melhora  salarial  dos

profissionais de saúde. Por que estou dizendo isso? Deve haver a instrumentalização

efetiva do quadro de profissionais de saúde para que haja apoio aos carcerários, pois

ele não existe na prática, existe no papel. Se formos hoje consultar seja a Secretaria

de Saúde, ou seja, a Seds, teremos uma lista, mas efetivamente, naquele presídio,

alguns profissionais de saúde, em razão do pequeno salário, largaram o trabalho.

Há ainda uma outra discussão: o preso deve ser tratado pelo SUS? O SUS tem

uma dotação orçamentária.  Ele deve ser  tratado pela  Secretaria  ou pelos  órgãos

competentes pelo tratamento de saúde? O que acontece? Essas denúncias chegam

ao Conedh, recorremos e, depois, é necessário que o preso saia dali para fazer o

tratamento.  Não  tem  como.  Então,  recorremos  à  Pastoral  Carcerária,  parceira  e

construtora da possibilidade dessas realidades. Essa situação da saúde do preso não

pode mais permanecer. Essas questões devem ser verificadas. Há uma outra questão

que nos causou perplexidade - estou pontuando questões prisionais, depois vamos

desenvolvê-las  -:  o  meio  de  transporte  para  essas  localidades.  Quem  conhece a

realidade de Bicas sabe que não há transporte público do Município para lá. Andam-

se quase 10km. Há uns meses, vimos aquela questão do enfrentamento, que parece

teve até  consequências  funestas  para  pessoas  não ligadas  ao presídio.  Vendiam

vagas na fila, porque o transporte não chegava. Não se chega até lá. Ou atravessam

em uma balsa ou caminham. O parente do preso caminha de 8 a 10 quilômetros para

chegar ao presídio. Estou dando um exemplo, mas isso pode acontecer em qualquer

uma das localidades em Minas Gerais. Há a necessidade de identificação. Devemos

discutir  a  questão  do  transporte  para  essa  localidade,  a  possibilidade  desse

transporte com a questão da sociedade encarregada, dos empresários.  Temos de

trazer  para a  discussão essa facilitação.  Há uma outra questão que causa muito

assombro: o cadastro. Não temos um cadastro único. Se o parente quer visitar, deve

ir ao presídio e fazer o cadastro para ver se ele será aprovado. Imaginem, então, se o
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transporte é difícil. Ele vai lá um dia a fim de fazer o cadastro, para, depois, conseguir

a visita. Outra: deve haver um cadastro único para controlar, para saber a realidade.

Então, a proposta do Conedh também é uma discussão sobre um cadastro único. É

lógico  que  cada  unidade  terá  o  seu  cadastro,  mas  estamos  falando  isso  para  o

conhecimento dessa realidade. Por que isso? Porque visitamos setores profissionais

e verificamos que há penas que já poderiam estar mudando de regime, poderiam

estar no regime aberto, mas estão no regime fechado. Então, seria um atendimento

global  jurídico.  É  verdade  que  diariamente  constatamos  esforços  na  Defensoria

Pública, no Judiciário, todos numa ação hercúlea, honrosa e dedicada, seja através

dos mutirões, seja de outras ações. Mas temos de pensar também em como tratar

essas questões, como, por exemplo, a busca do efetivo cumprimento do problema do

jovem infrator frente ao ECA. Há algum tempo houve algumas denúncias, citam-se

centros, mas a questão que tem de entrar em pauta indiscutivelmente é a do menor

infrator frente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, como resgatarmos

as nossas crianças, os nossos jovens. Não é depositá-los, mas resgatá-los para a

sociedade. O imediato fomento e a criação de recursos em busca de minimizar os

conflitos de moradia urbana e agrária é uma outra questão que se apresenta e para a

qual precisamos dar solução. Temos três pontos em Belo Horizonte: Dandara, Camilo

Torres  e  Acampamento  Irmã Dorothy.  Camilo  Torres  e Irmã Dorothy estão  com o

despejo já decretado. São quase 300 famílias sem lugar para ir. Há a necessidade de

fazermos essa discussão, incluindo a indenização aos proprietários e a constituição

da comissão tripartite, como exige a lei. Não podemos mais fechar os olhos para esse

problema e deixar que aconteça o despejo dessas famílias pela força, pois isso gera

as consequências que todos conhecemos. Só há possibilidade de solução da questão

se houver um esforço nos planos estadual e municipal.  Nós, do Conedh, estamos

conclamando a todos para a busca da composição dessas questões que envolvem

essas  famílias.  Não  podemos  apenas  assistir,  temos  de  ser  atores  dessas

modificações.

Agora  vem  a  questão  do  fortalecimento  do  Conedh.  Na  apresentação  utilizei  a

palavra “subordinação”. Um órgão com a competência do Conedh, criado por lei para

uma  finalidade  presente  e  futura,  tem  de  ter  sua  independência  econômica  e
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financeira. Não podemos ficar dependendo do orçamento de outro ou de qualquer

órgão.  Temos  de  nos  preparar  para  alcançar  essa  finalidade.  Essa  questão  dos

conselhos também tem de ser posta em discussão. Não só o Conselho Estadual de

Defesa  dos  Direitos  Humanos,  mas também o  de educação,  de  saúde.  Estamos

sempre vinculados a algum órgão de governo. Queremos estar ligados a um órgão de

Estado.  Quer  dizer,  somos  um  órgão  de  Estado  e  precisamos  reconhecer  essa

identidade.  Digo  isso  pelo  olhar  de  quem  está  dentro  do  Conselho  Estadual  de

Defesa dos Direitos Humanos e verifica essa necessidade premente, sob pena de

nossas ações não acontecerem, por falta de verba, de pessoal especializado, etc. Por

fim,  engrossamos  o  coro  em  relação  ao  que aconteceu na  Serra  contra  aqueles

moradores.  O  Conselho  Estadual,  da  mesma forma  que  a  Comissão  de  Direitos

Humanos da Assembleia e a Comissão de Direitos Humanos da OAB, não concebe

esse ato e também manifesta seu repúdio a ele. Muito obrigado. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Presidência esclarece que,

entre um expositor e outro, abrirá espaço para a apresentação de algumas sugestões

presenciais,  por  escrito  ou  oralmente,  e  de  outras  enviadas  por  via  do  Consulta

Pública, pelo formulário do “Participe Agora” e pelo 0800. A partir deste momento, os

participantes poderão encaminhar suas gestões por escrito, no formulário próprio que

está sendo distribuído pela equipe de apoio. Os que desejarem fazer sua intervenção

oralmente devem especificar isso no formulário. Informamos que os telespectadores

da TV Assembleia também poderão participar. Basta acessar o “site” da Assembleia -

www.almg.gov.br -, abrir o “link” Fórum Democrático e clicar em “Participe Agora” para

enviar sua contribuição, ou telefonar gratuitamente para o nº 0800-709-2564.

Palavras da Sra. Egídia Maria de Almeida Aiexe

Bom-dia. Em nome da Coordenação do Fórum Mineiro de Direitos Humanos e do

Comitê Mineiro de Educação em Direitos Humanos, cumprimento todos os presentes,

os membros da Mesa e agradeço a oportunidade de participarmos deste evento.

Em primeiro lugar,  gostaria de lembrar que a questão dos direitos humanos não

pode ser tratada de forma isolada do conjunto das políticas públicas, mas deve estar

presente de forma transversal em todas as políticas públicas, em todas as questões
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que são cruciais para o conjunto da sociedade. Embora reconheçamos a importância,

o valor e a necessidade da existência de comissões de direitos humanos nas Casas

Legislativas - Minas Gerais é um exemplo -, é preciso considerar que essa questão

deve ser exemplar para todo o conjunto da atividade parlamentar.

Iniciando  nossa  contribuição,  lembro  que  é  preciso  resolver  a  questão  do

desenvolvimento econômico em separado do desenvolvimento social.  Essa é uma

questão  histórica  em  nosso  país,  pois  sempre  pensamos  em  desenvolvimento

econômico como algo de mercado, como uma abstração que atinge a vida de todos

nós, e desenvolvimento social como uma coisa secundária ou que vem sendo tratada

de forma negligenciada por muitos governantes. Na perspectiva de direitos humanos,

entendemos que não existe desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social,

ou vice-versa. E, ainda, que não é possível falar em desenvolvimento sem falar em

direitos humanos. Para abordarmos isso, trataremos do Índice de Desenvolvimento

Humano -  IDH -,  que é um critério  de avaliação do desempenho econômico dos

países,  dos  Estados  e  dos  Municípios.  Observamos  que  a  consideração para  se

chegar  a  essa  avaliação  tem  em  vista  critérios  como  a  longevidade,  ou  seja,  a

expectativa de vida do indivíduo, ao nascer, a educação e a renda “per capita”. 

Temos  de  pontuar  e  ponderar  que  alguns  aspectos  fundamentais  para  o

desenvolvimento de um país, de um Estado e de uma cidade, como a realização das

potencialidades das pessoas e a qualidade de vida dos cidadãos, não podem ser

desconsiderados  para  se  chegar  a  um  patamar  que  possa  ser  considerado

minimamente justo nesse aspecto econômico. 

Apresentaremos as seguintes perguntas para a nossa avaliação: “Desenvolvimento

para  quê?”  e  “Desenvolvimento  para  quem?”.  Para  quem  têm  sido  pensadas  as

políticas de desenvolvimento em nosso país, em nosso Estado e em nossas cidades?

Buscamos em nossa Constituição a resposta para a seguinte pergunta: “Qual a

função social do desenvolvimento?”.  Em seu art.  193, ela determina que a ordem

social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça

social. Com isso já teríamos elementos de sobra para dizer que estamos longe de

alcançar  esse objetivo.  No art.  3  estão  explicitados  os  objetivos  fundamentais  da

República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento
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nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e

regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,

idade e quaisquer outras formas de discriminação. Temos de considerar, a partir até

das falas que me antecederam, que esses objetivos não estão sendo cumpridos, e há

vários indicadores para demonstrar isso. 

Trabalharei  com  base  em  três  questões,  pois  o  tempo  é  muito  curto  para

abordarmos todas. Enfocarei a questão do direito das crianças e dos adolescentes

em nosso Estado,  a questão prisional,  que também é alarmante,  e a questão do

direito à cidade. Veremos se conseguirei trabalhar nessa perspectiva. 

Busquei um conceito de direitos humanos para refletirmos, embora o tempo seja

curto, que nos ilustra alguns elementos dessa reflexão. Aqui consideramos os direitos

humanos  como conquistas  históricas  discursivas,  que decorrem de  exigências  ou

aspirações  éticas  de  liberdade,  igualdade  e  dignidade  humana,  defendidas  em

processos de lutas e resistência política e projetos de emancipação do ser humano

contra a desigualdade, a violência, o arbítrio e a injustiça em suas variadas formas. 

Gostaria de pontuar que, enquanto não conseguirmos realizar essa primeira parte,

que é o atendimento dessas exigências e aspirações éticas de liberdade, igualdade e

dignidade, estaremos constantemente tendo que enfrentar e suportar ou lutar contra a

desigualdade, a violência e a injustiça. De que forma faremos isso? Os movimentos

sociais  têm  sido  protagonistas  disso,  ao  realizarem  o  controle  social  e  ao

pressionarem  pelas  legítimas  reivindicações  da  sociedade,  como  a  questão  da

igualdade racial, que a companheira salientou aqui. Muitas vezes teremos de utilizar

artifícios não democráticos, como a censura à imprensa e a criminalização das lutas

sociais e dos movimentos sociais. Teremos de afastar ou segregar segmentos que

demonstram a pobreza e a miséria extrema, como são os segmentos da população

de rua. Os direitos humanos traçam esse patamar e estabelecem esse horizonte para

nós. Os nossos projetos de políticas públicas ainda ignoram essas diretrizes e esses

pressupostos que tentamos defender. 

Um dos pontos que trataremos aqui, até fundamentados na obra de Amartya Sen,

economista indiano que ganhou o Prêmio Nobel  de Economia e escreveu a obra

“Desenvolvimento como Liberdade”,  diz respeito  à necessidade de uma cidadania
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ativa para a efetivação dos direitos humanos. O que significa cidadania ativa? São os

cidadãos  participando  da  esfera  pública,  trazendo  suas  legítimas  reivindicações,

levando  sua  contribuição  para  que  as  políticas  públicas  atendam  às  suas

necessidades, ao conjunto da população, e não apenas aos setores já favorecidos e

dominantes, que são as elites econômicas do País, as quais, historicamente, sempre

ganharam privilégios,  mas não direitos.  Os direitos  são de todos,  ou  não são de

ninguém.

A efetivação dos direitos humanos requer uma cidadania democrática,  que esse

autor  irá  chamar  de  liberdades  políticas.  Ou  seja,  as  liberdades  políticas  são

elementos fundamentais do desenvolvimento econômico. Sem elas, não é possível

que uma sociedade consiga se desenvolver e ser minimamente justa, minimamente

adequada  aos  patamares  éticos  e  ao  ordenamento  jurídico,  tanto  no  plano

internacional quanto no plano nacional. Muitas vezes trabalhamos isoladamente, com

a sociedade civil lutando e pressionando por políticas públicas, pela defesa de direitos

de segmentos desfavorecidos. Por outro lado, governantes e classe política pensam

no  “desenvolvimento”  segundo  um  modelo  que  não  atende  aos  clamores  da

população  e  da  sociedade,  de  forma  geral.  Queremos  dizer  que,  além  dos

protagonismos dos movimentos sociais, que felizmente existem - e Minas Gerais é

fértil  nisso  -,  falta  o  protagonismo  dos  senhores  parlamentares,  das  Casas

Legislativas.  Onde  eles  estão  no  momento  em  que  a  comunidade  está  sofrendo

privação  de  direitos,  privação  de  liberdade?  É  a  fome  coletiva,  é  a  negação  de

emprego  e  oportunidade.  Onde  estão  os  parlamentares  no  momento  em  que  as

legítimas reivindicações da sociedade estão sendo levantadas e só aos brados são

ouvidas pela mídia silenciosa, surda e muda do Estado? Só com muito sofrimento, o

choro e as lágrimas dos desfavorecidos conseguem chegar ao conhecimento público.

Para  nossa  reflexão,  pergunto  se  existe  uma  relação  entre  desenvolvimento  e

direitos  humanos.  Historicamente  falamos  de  direitos  humanos  como  direito  de

pessoas encarceradas, direito do indivíduo contra violência policial. Alguns até falam

em direitos econômicos e sociais, mas de forma muito abstrata. Será que nos demos

conta, até hoje, de que essa interrelação, essa interdependência entre as diferentes

dimensões dos direitos é que dará o norte do desenvolvimento e da realização das
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cidades,  dos Estados  e  do País?  Os direitos  humanos  irão  colocar  o  quê? Uma

formiga  no  piquenique  dos  governantes.  Eles  são  sempre  malvistos.  Os  que

defendem os direitos humanos são considerados a turma dos chatos, porque têm que

lembrar  os  governantes  das  questões  de  legitimidade:  ou  observem  as  legítimas

necessidades  da  população  e  a  elas  atendam,  ou  vocês  terão  uma  perda  de

legitimidade. Por mais que se calem os segmentos sociais, criminalizem-se as lutas

sociais, elas florescem, proliferam. Com isso, a teia social irá se proliferar cada vez

mais. E aí perceberemos os descompassos, que são tão evidentes para nós, como o

descompasso entre economia, desenvolvimento econômico e direitos humanos.

Pensando no que chamam de desenvolvimento econômico, hoje a nossa economia

está aquecida. Qual é o setor mais representativo desse aquecimento da economia?

A  construção  civil.  Pois  é,  estamos  construindo  prédios,  imóveis,  mansões,

condomínios de alto nível. Como está a vida desses trabalhadores? Será que isso

consta como patamar de desenvolvimento do Estado? Será que isso é avaliado no

critério de gestão de resultados?

Outro ponto importante é a revitalização do espaço urbano “versus” direito à cidade.

Como é  tratada  a  questão  do  uso  e  da  ocupação  do  solo  em  nossas  cidades?

Historicamente, percebemos que um lado da cidade é composto pelas elites, pelos

setores mais favorecidos, mais fortes da economia. E ali, tentando sobreviver no meio

dessa realidade -  nos  aglomerados urbanos,  nas periferias  ou nas ruas -,  está a

maioria  de nossa população,  que constrói  essa cidade, que faz o desenho dessa

cidade a partir de projetos que não elaborou. Esses projetos não atendem às suas

necessidades nem ao patamar mínimo de existência digna, que existe, como todos

sabemos.

Estamos cansados de dizer que os direitos humanos, de forma contextualizada,

sofrem um grande descompasso entre um marco jurídico-político - que estabelece

que  somos  um  Estado  Democrático  de  Direito,  que  supõe  a  participação  da

sociedade, a cidadania ativa e exige o controle social, o monitoramento das políticas

públicas  -  e  a  ausência  dessa  sociedade,  um  modelo  econômico  que  afasta  as

pessoas da esfera pública, que produz e reproduz a desigualdade e a injustiça social,

portanto coloca essas pessoas num patamar de cidadania denominada cidadania de
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segunda classe, que não é nem de segunda classe, porque isso não é cidadania.

Nos textos jurídicos, nos tratados internacionais e na doutrina está estabelecido um

marco ético: igualdade na diferença, utopia da solidariedade entre as nações, respeito

à  alteridade  e  à  justiça  social.  Discurso  bonito,  mas  na  prática  existe  um  marco

sociocultural marcado pelo racismo, pelo machismo, pela homofobia e pelo elitismo. A

sociedade entra nesse projeto dessa forma. É nesse lugar que as práticas sociais vão

refletir esse modelo. O que sobra para as pessoas? Onde elas estão nesse modelo? 

Gosto desse conceito de violência formulado por Johan Galtung. Solicito que vocês

o leiam e reflitam durante 1 minuto. (- Lê:)

“Estamos diante da violência em situações nas quais o desenvolvimento efetivo da

pessoas nos planos físico e espiritual se torna inferior a seu possível desenvolvimento

potencial.  Desse modo, a violência é definida como a causa da diferença entre a

realidade e a a potencialidade”. 

Solicito-lhes, agora, 1 minuto de reflexão. (- Pausa.)

Entraremos agora nesse “ranking” do desenvolvimento. No Estado de Minas Gerais

existem  Municípios  que  ocupam  os  primeiros  postos  no  “ranking”  do  índice  de

desenvolvimento humano - IDH -, embora não nos primeiros, porque os primeiros são

de Santa Catarina,  Rio Grande do Sul,  São Paulo  e  algumas cidades  do Rio  de

Janeiro.  Minas  Gerais  possui  alguns  Municípios  nos  primeiros  postos,  mas  tem

também alguns nos últimos postos desse “ranking”.

No “ranking” dos Estados, Minas Gerais ocupa o 10º lugar no IDH, conforme os

índices  de  2005.  Na  educação,  está  em  15º  lugar,  comparado  com  os  demais

Estados. Existe uma desigualdade entre os Estados, mostrando que aquele objetivo

de promover o desenvolvimento regional não é alcançado. Dentro do mesmo Estado,

existe desigualdade regional. Temos que trabalhar no enfrentamento desses desafios,

ou seja, parar de produzir desigualdades, violências e injustiças sociais e enfrentar as

questões que o desenvolvimento e a justiça social nos exigirão. Há um argumento

muito  forte  do  próprio  A.  R.  Matias  e  de  outros  autores,  que  mostra  como  a

desigualdade afeta o tecido social. A desigualdade social rompe ou fragiliza os laços

de sociabilidade entre as pessoas.  Com isso,  os  vínculos  de  pertencimento e  de

solidariedade e convivência  humana são perdidos.  Isso  afeta o desenvolvimento?
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Sim,  com  certeza.  A capacidade  de  produzir  e  de  se  realizar  como  pessoa,  de

oferecer o produto de sua realização para o meio social é fortemente afetada. Esse

autor  fala  sobre  alguns  conceitos  importantes,  como  a  insegurança  econômica;

discorre sobre a privação de liberdades; identifica as fomes coletivas e a pobreza

como privação de capacidades.

Peço mais alguns minutos para minha exposição, pois falarei sobre alguns pontos

importantes que são reivindicações dos movimentos sociais. Começo falando sobre a

criança e o adolescente. Peço desculpas se demorei para entrar no assunto. 

A Pastoral do Menor, em âmbito nacional, promove uma campanha em favor da

implementação  das  medidas  socioeducativas  no  nosso  Estado.  Por  que  essa

campanha? Sabemos que a criação e a implementação das medidas socioeducativas

em regime fechado e em semiliberdade é responsabilidade do Estado. Será que são

implementadas, Srs. Deputados? Será que o Estado já está propiciando a criação

dessas unidades em todos os nossos Municípios? Há pouco tempo, mais de 200

jovens estavam em cadeias do sistema prisional adulto, em condições iníquas e sem

nenhuma promoção e proteção social. Essa é uma demanda. E os Municípios, que

são responsáveis  pela criação e implementação das medidas socioeducativas em

meio aberto, que são a semiliberdade e a prestação de serviços à comunidade? Será

que essas medidas estão implementadas? Será que isso está sendo acompanhado

pelos  diversos  mandatos  parlamentares?  Isso,  sim,  seria  uma  política  de

desenvolvimento: aplicar o Estatuto, que é uma lei altamente criticada, mas nunca

implementada em nosso País e em nosso Estado.

Quero falar  sobre  a  política  prisional.  Trago uma reivindicação  dos  movimentos

sociais  de Ribeirão das Neves.  Sabemos que Neves já sofre com a condição de

cidade-presídio em nosso Estado. A população sofre porque o desenvolvimento e a

qualidade de vida são muito afetados. As indústrias não investem num Município que

tem uma qualidade de vida tão degradada. E Neves, novamente, recebe a imposição

da construção de um complexo penitenciário. Isso é o que chamamos de violência do

bem comum, das vítimas  do bem comum. Por  que a população de Ribeirão das

Neves tem que arcar com mais esse ônus do bem comum, que, supostamente, seria

a construção do presídio? É uma unidade para 3.040 presos, e não o que prevê a lei,
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que são unidades com o teto de 170 presos, no máximo. É um descumprimento total

da  legislação  estadual  que  está  sendo  imposto  ao  Município  de  Neves,  com  a

construção  de  mais  essa  unidade  prisional.  Como fica  o  nosso  Estado?  É  uma

política de desenvolvimento impor mais esse ônus ao Município de Neves, criando-se

mais vítimas do bem comum? Por que não no Belvedere? Por que não nos Bairros

Santo Agostinho e Luxemburgo? Por que não nos Municípios mais desenvolvidos do

Estado? Neves já paga um alto custo. A renda média do morador de Neves é de

pouco mais de R$260,00. Vejam a qualidade de vida desse cidadão.

E um terceiro ponto, em que infelizmente não poderei aprofundar, é o direito das

cidades.  Já foi  mencionada pelo Prof.  Emílcio a questão das ocupações urbanas.

Exige-se uma reforma urbana. Existe um fórum nacional para isso. Como isso vem

sendo acompanhado por nossos parlamentares, por nossa classe política? Será que

está sendo acompanhado? De que forma? Será que a classe política está voltada

novamente  para  atender  aos  interesses  apenas  do  capital  sem  entender  que  a

sociedade  precisa  de  políticas  públicas  de  promoção  da  dignidade  humana,  da

qualidade de vida das pessoas a fim de levar este Estado ao melhor “ranking” de

desenvolvimento que se pode esperar?

Temos exposto para esta Casa Legislativa, para a classe política de nosso Estado e

do Município a nossa exigência e expectativa de que esta Casa cumpra algumas

aspirações políticas que listarei aqui: 1 - Promover a dignidade da política, ou seja,

fiscalizar as ações e omissões do poder público, com independência e autonomia.

Isso acontece? Lamentavelmente,  não tenho essa certeza.  2 -  Valorizar  o  regime

democrático, o que significa fortalecer a esfera pública, ouvir, dialogar e acolher as

legítimas  demandas  da  sociedade  civil.  Essa  é  mais  uma  aspiração  nossa.  3  -

Perceber a relação entre democracia e crescimento econômico, direitos humanos e

desenvolvimento,  ou  seja,  não  vamos  mais  nos  digladiar  -  de  um  lado  direitos

humanos e, do outro, desenvolvimento -, vamos trabalhar juntos, pois somente assim

poderemos caminhar e crescer. 4 - Avaliar sua atuação e de sua instituição, tendo por

base não apenas o IDH, mas também o IDRH, a realização das potencialidades das

pessoas e a redução da violência, com a valorização e preservação da dignidade

humana  e  dos  recursos  naturais.  Essa  é  minha  contribuição.  Aguardo  as
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considerações dos demais. 

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Apresentação de Sugestões

O Sr.  Presidente  (Deputado  Durval  Ângelo)  -  Assistiremos  agora  ao  vídeo  com

sugestões do membro da Comissão Jurídica do Grupo de Amigos e Familiares de

Pessoas em Privação de Liberdade, Virgílio Mattos, para subsidiar a construção da

agenda da Assembleia para os próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura de algumas contribuições recebidas

por via do Consulta Pública, que estará em funcionamento no “site” da Assembleia -

www.almg.gov.br  -  até  o  dia  28  de  fevereiro.  Informamos  que  a  íntegra  das

contribuições está no “site”.

Sugestão enviada por Raquel Brandão Toussaint,  de Belo Horizonte: atualização

das propostas do Programa Mineiro de Direitos Humanos por meio de conferências,

debates  públicos  e  fóruns  temáticos,  incluindo  a  discussão  sobre  o  papel  do

Legislativo  mineiro  na  efetividade  de  tal  programa,  seja  na  fiscalização,  seja  na

criação de leis que viabilizem as ações apresentadas.

Sugestão  enviada  por  Rony  Enderson,  de  Montes  Claros:  constituição,  pela

Assembleia  Legislativa,  de  uma  comissão  para  avaliar  e  acompanhar  os

assentamentos  rurais  em  Minas  Gerais,  para  que  estes  encontrem  real  apoio  do

Estado.

Sugestão enviada por Kátia Ferraz Ferreira, de Belo Horizonte: inclusão, na grade

curricular  dos  cursos  de  formação  e  capacitação  dos  profissionais  de  segurança

pública,  de  conhecimentos  básicos  para  correta  identificação  de  pessoas  com

deficiência,  incluindo o aprendizado da Linguagem Brasileira  de  Sinais  -  Libras  -,

visando ao atendimento adequado e humanizado. 

Abriremos agora espaço para contribuições dos participantes. Gostaríamos de dizer

que daremos 3 minutos para cada participante fazer  uso do microfone.  Como há

muitas inscrições, a administração democrática desse tempo é que vai determinar se

todos poderão ser  ouvidos.  Nesse primeiro bloco temos inscritos  Aparecida  Maria

Martins, William Santos, Carlos Augusto de Aguiar Silveira, Sidnei Martins, José Ismar
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e Liliane Arouca do Carmo. 

A Sra. Aparecida Maria Martins - Bom dia a todos: nobre Deputado do meu grupo

Fé e Política, por quem tenho um carinho muito grande, Durval, nosso anjo; todos da

Mesa; e amigos presentes. Não suporto mais ser Conselheira de Segurança Pública

e ver essa polícia que não é o modelo de polícia de que precisamos. Nossa polícia é

arbitrária. Sou filha de policial e fico envergonhada de dizer isso. Tenho passado por

momentos difíceis porque venho trazer a paz. O Consep vem com uma bandeirinha

da paz e do amor. Participo da vida comunitária há 40 anos. Vim de Guanhães e

estou aqui representando Belo Horizonte e o interior de Minas. Tenho muita garra e

não  aceito  o  que  tem  acontecido.  Gostaria  de  saber  se  está  presente  algum

representante da Polícia Militar. O Comandante da Rotam não veio?

O Sr. Presidente - E todos foram convidados.

A Sra.  Aparecida  Maria  Martins  -  E  não está  aqui,  para  nossa tristeza,  porque

gostaríamos de conversar com ele. Há menos de um ano eles próprios furaram o olho

de um policial no Mineirão. Pelo que tem feito, a Rotam deveria ser extinta. A Gepar

trabalha com mediação de conflitos, mas a Rotam combina com a sensação de mal-

estar. 

Não consigo mais falar porque realmente estou muito triste com essa polícia. Eles

deveriam  copiar  a  polícia  do  Rio  de  Janeiro,  que  está  fazendo  pacificação  nos

morros, e não guerra. Muito obrigada, fiquem com Deus. 

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Aparecida.  Carlos  Augusto  de  Aguiar  Silveira,  do

Espasso Conseg de Belo Horizonte.

O  Sr.  Carlos  Augusto  de  Aguiar  Silveira  -  Gostaria  de  cumprimentar  todos  os

presentes. Meu nome é Carlos Silveira, sou Investigador de Polícia e formado em

Direito; ajudei a fundar o Sindpol e participei da primeira greve de polícia. Fui policial

militar, bombeiro e advogado. Não vou conseguir falar em 3 minutos porque quero

contribuir bastante.

Gostaria de lembrar aqui o sorriso de hiena do policial, de que o senhor falou. Nós,

policiais civis, vemos esse sorriso de hiena na cara dos PMs quando usurpam as

nossas funções,  quando nos agridem, quando nos ameaçam, quando vêm a esta

Casa fazer “lobby” contra melhoria da nossa categoria. Vejo esse sorriso de hiena há
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23 anos, desde que participei do movimento de união dos policiais e fundei o Sindpol,

neste salão. Travei embates com PMs que queriam encampar a Polícia Civil, dizendo

que a PM era melhor que tudo e que nós éramos um bando armado. Era assim que o

Coronel falava conosco. A culpa não é apenas dos Coronéis, mas de todos, de todos

nós que estamos aqui. Temos um pouquinho de culpa ou muita.

Lembro-me do caso no Mega Space envolvendo o Delegado Cristiano. Ele e os

policiais civis foram espancados quando lá entraram para trabalhar. Como é jovem,

saudável, de classe média, solteiro, sem filhos, vai a boates. Quando estava numa

casa de “shows”, houve uma briga - parece que entre um Detetive e um segurança -,

e ele foi apartar. Sabem o que um repórter de uma rede de televisão fez? “Outra vez,

aquele Delegado. É aquele Delegado”. Condenou-o, acabou com o Cristiano. Vocês

devem se lembrar disso. Esse repórter é culpado, alguns jornalistas são culpados.

Querem acabar com o diploma de jornalista justamente para prostituir o jornalismo,

como querem atrapalhar o desempenho das funções da Polícia Civil.

Queria lembrar ainda aquele Prefeito de Rio Acima e a política do capô. Hoje a

Polícia Militar  chega e apresenta os  produtos em cima do capô.  Por exemplo, as

fardas estavam sobre o capô, no meio da rua, de qualquer maneira. Não passam pelo

Delegado;  azar,  passam por  cima.  Mas a culpa é nossa.  Vocês,  advogados,  não

fazem nada. 

O Tribunal de Justiça deveria prestar atenção nessas usurpações de função e não

aceitar os processos e os mandados de busca e apreensão feitos pela Polícia Militar.

Geralmente, mais de 90% desses mandados apresentam adulteração.

Deputado Durval, a Justiça Militar deve ser extinta. Em 1988 começou o ataque à

Polícia Militar. Temos de ver a questão da Lili Carabina. Se essas coisas não tivessem

ocorrido no passado, hoje essas mortes não teriam acontecido. A Lili  Carabina foi

morta covardemente por um policial militar de 1,80m chamado Lauro. Ele tinha à sua

disposição viatura, rádio e dois policiais. Em 1993 ela foi morta, assassinada. Tenho o

CD do seu enterro, que passarei a vocês. Na época, eu era do Sindpol. Nós somos

responsáveis, bem como o poder público, alguns Deputados que passam a mão nas

coisas erradas que a Polícia Militar faz. Lembro-me do sorriso de hiena de muitos

policiais que fazem isso. A Guarda Municipal, os Agentes Penitenciários, a sociedade,
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os presos que são humilhados, tudo isso tem acontecido,  mas ninguém tem feito

nada. 

Para terminar,  gostaria de lembrar  o Chile.  Desembargador,  a polícia chilena foi

posta no devido lugar, na época do Pinochet. “Vocês querem ser militares? Bem, mas

não  vão  mexer  com  a  sociedade  civil,  não”.  A polícia  de  investigação  do  Chile,

semelhante à Federal, foi posta no devido lugar. Hoje não há arbitrariedade policial no

Chile. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Corretíssimo, muito boa a sua contribuição. Com a palavra, o Sr.

Willian Santos.

O Sr.  Willian Santos  - Bom dia a todos e a todas e aos novos companheiros e

companheiras. Gostaria de apresentar um posicionamento. Por meio da imprensa,

temos  acompanhado  os  fatos  recentes  que  ocorreram  no  Bairro  Serra,  em  Belo

Horizonte.  A  OAB-MG  criou  uma  comissão  para  acompanhar  todos  os  casos,

composta  de  três  pessoas.  Fazemos  parte  dessa  comissão,  bem  como  a  Dra.

Marlene, que aqui está e é Presidente da Comissão de Cidadania da OAB-MG, e o

Dr. Stanley, atual Presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso da

OAB-MG.

Há pouco conversávamos com o Dr. Rodrigo Filgueiras, da Promotoria de Defesa

dos  Direitos  Humanos.  É  importante  discutirmos  um  novo  modelo  de  segurança

pública,  particularmente  no  que  se  refere  à  Polícia  Militar.  Achamos  que  o  fato

ocorrido  no  Bairro  Serra  está  se  estendendo  por  toda  a  grande  Belo  Horizonte,

principalmente com relação à dualidade existente na PM: uma polícia comunitária que

realiza um trabalho voltado para a cidadania, mais próxima das comunidades; e outra

que adota  uma forma de repressão que provoca violência,  como estampado nos

jornais. A sociedade exige explicações relativas a esses acontecimentos. Precisamos

refletir sobre que modelo de polícia militar queremos para o Estado de Minas Gerais.

Não há demérito nisso, pelo contrário: batalhamos por uma polícia cidadã, defensora

dos direitos humanos. 

Sabemos,  por  exemplo,  que  o  Cel.  Fábio,  nosso  companheiro  dos  bancos  da

UFMG, implantou o curso obrigatório de direitos humanos para os atuais formandos

da Academia Militar. Esse é um bom exemplo, mas temos de repensar a postura de
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toda a Corporação, particularmente da Rotam, cujo modelo de trabalho consideramos

ultrapassado. Que o ocorrido na Serra sirva de reflexão para as nossas discussões. O

momento é propício, o tema deve ser colocado na ordem do dia e, mais que isso,

devemos exigir transparência nas investigações. Temos a certeza de que o assunto

será  devidamente  apurado  e  de  que  as  pessoas  que  praticaram  aquele  duplo

homicídio  triplamente  qualificado,  uma  verdadeira  execução  de  inocentes,  serão

punidas. Esperamos que isso não se repita. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, Sidnei Martins, da rede Nós Amamos Neves, de

Ribeirão das Neves.

O Sr.  Sidnei  Martins  -  Bom dia,  Deputados e Deputadas,  senhoras e senhores.

Agradeço ao Deputado Durval Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos,

que  acompanha  a  questão  dos  presídios  em  Ribeirão  das  Neves  e  propôs  a

realização de uma audiência pública naquela cidade e nesta Assembleia. Ele conhece

a angústia do povo de Neves. Agradeço ao Deputado André Quintão, Presidente da

Comissão de Participação Popular,  que solicitou,  no ano passado,  uma audiência

pública nesta Casa, pedido que ficou parado na Comissão de Segurança Pública,

que,  infelizmente,  não  autorizou  o  seu  encaminhamento.  Agradeço  ao  Deputado

Rogério  Correia,  Líder  do PT-PMDB-PCdoB-  PRB,  que também acompanha essa

questão de Ribeirão das Neves. Agradeço também à companheira Egídia.

Falarei  sobre  Ribeirão  das  Neves  e  direitos  humanos.  Neves  já  deu  a  sua

contribuição ao sistema penitenciário falido de Minas Gerais. Lá se encontram 13%

dos presos do Estado; é o Município da Região Metropolitana com o mais baixo IDH,

somente comparado ao Vale do Jequitinhonha. O Estado demorou dois anos para

inaugurar  uma UPA em Justinópolis,  só o fazendo às vésperas da eleição do Sr.

Antonio  Anastasia.  Isso  é  uma vergonha,  como muito  bem  disse  a  companheira

Egídia. O transporte coletivo quase não existe. Não somos contra os presos, pelo

contrário. Queremos que eles tenham dignidade, mas a população de Ribeirão das

Neves também precisa ter dignidade. Então, colocamos a nossa voz nas ruas. Nós

nos reunimos todas as quintas-feiras para mobilizar a população.

Queremos  deixar  aqui  as  nossas  reivindicações.  Não  queremos  que  construam

mais  presídios  em  Ribeirão  das  Neves.  Reivindicamos  a  constituição  de  uma
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comissão formada por autoridades legais em Neves, composta por representantes do

Ministério  Público,  da  OAB,  da  Prefeitura,  de entidades  sociais  e  religiosas,  para

propor um projeto de qualidade de vida para a cidade e de melhoria nas unidades

prisionais  já  existentes,  para  integrá-las  de  forma  mais  produtiva  e  digna  da

cidadania. Queremos que uma comissão seja formada para que os presos que lá

estão  e  as  famílias  dos  presos  que  para  lá  foram  e  que  vão  visitar  seus  entes

queridos possam tornar-se cidadãos de fato e de direito. Não falo em ressocialização,

porque essa palavra é muito pesada nesse sistema em que vivemos.  Pedimos a

criação do parque municipal  cultural  e  ambiental  na Fazenda Mato Grosso,  onde

querem construir um presídio por meio de uma parceria público-privada, fazendo do

preso  uma mercadoria.  Exigimos  e  pedimos  a  desativação  da  Penitenciária  José

Maria Alkimin e sua transformação em patrimônio cultural do Município. Ribeirão das

Neves não tem teatro, não tem cinema, sequer tem praça pública. A cidade de Neves

é  isso.  Quem  mora  na  Região  Metropolitana  pode  passar  lá  para  ver.  Vemos

Contagem se transformar, Belo Horizonte se transformar, Betim e Nova Lima, mas

Ribeirão das Neves continua na mesma situação. Lá somos tratados como marginais.

Muitas vezes chego ao trabalho ou a outro lugar, e as pessoas me dizem: “Soltaram

você  do  presídio?”.  É  brincadeira  de  colega,  mas  é  brincadeira  de  mau  gosto.

Pedimos que o sistema prisional seja gerido diretamente pelo Estado. Preso não é

mercadoria. Somos contra a privatização do sistema em qualquer parte do Brasil, não

só em Neves. 

E deixamos aqui, para terminar, Deputado, a nossa solidariedade aos moradores e

vítimas  do  Aglomerado  da  Serra.  Lá  em  Ribeirão  das  Neves  não  é  diferente.

Infelizmente  a  Polícia  Militar,  em  Ribeirão  das  Neves,  trata  o  cidadão  de  forma

truculenta. Tratam assim os moradores do Veneza, do Santa Margarida, da Vila do

Alto Menezes, de toda a região de Neves, porque são negros, porque são pobres,

porque cantam “funk”,  porque cantam “rap”.  Com esses, temos de nos preocupar,

mas as  políticas  públicas não chegam até  nós.  Isso é  dado,  todos  sabem disso.

Também queremos nos solidarizar com as ocupações Dandara, Camilo Torres e Irmã

Dorothy. Estamos juntos nessa luta. O povo merece ter dignidade. Um forte abraço a

todos. 
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O Sr.  Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão)  -  Obrigado. Com a palavra,

para as suas considerações, o Sr. José Ismar da Costa, do Sindicato das Instituições

Beneficentes Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais.

O Sr. José Ismar da Costa - Bom dia a todos, bom dia a todas. A preocupação que

trago a todos os presentes é fruto de uma deliberação da Conferência Nacional de

Educação do ano passado. Nela foi aprovado o encaminhamento de uma alteração

ao art. 8º da Lei nº 11.494, a Lei do Fundep. O art. 8º dispõe sobre o financiamento às

entidades comunitárias, ou seja, às creches comunitárias, às creches confessionais e

às creches filantrópicas. Essa deliberação, que determina que, a partir de 2014, esse

financiamento findará, nos traz uma imensa preocupação.  Se essa alteração legal

acontecer, será o caos. As entidades comunitárias, que, historicamente, foram criadas

principalmente na região da Cidade Industrial, no Barreiro, não mais existirão por falta

de financiamento. As entidade religiosas que, por tradição, por opção e por carisma,

fazem o trabalho por meio das creches também fecharão. Caros colegas, essa é uma

preocupação iminente. Conclamo a todos os Deputados mineiros a assumirem essa

luta para que o art. 8º da Lei nº 11.494 seja alterado. Estamos aqui preocupados com

presídios e medidas socioeducativas. Tudo isso é consequência do não-cumprimento

do  art.  227  da  Constituição  Federal  e  do  art.  4º  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente, que estabelece a prioridade absoluta à criança e ao adolescente. Como

priorizar  a  criança  e  o  adolescente  sem  falar  das  creches?  As  mães  não  terão

condições de trabalhar. Como fica, então, o direito da mãe pobre de trabalhar? Como

fica o direito às creches? 

Conclamo os nossos Municípios e os Prefeitos a fazerem os convênios com as

creches. Existe Município que destina R$20,00 por criança por mês nas creches. Isso

é um absurdo. Em contrapartida, o Fundeb, que é um programa nacional,  destina

para  o  Município  R$145,00  para  cada  criança.  As  entidades  filantrópicas,

beneficentes, religiosas e comunitárias recebem a migalha de R$20,00 “per capita”. 

Finalizando, conclamo toda a sociedade civil, todos os movimentos sociais, todas

as entidades e o Poder Legislativo, a travarem essa luta em prol das creches da

educação infantil.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Bom dia, meu querido Deputado Adelmo Carneiro
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Leão, bom dia, componentes da Mesa, bom dia, Edmundo Caetano, bom dia, Sílvia

Maria, bom dia, Ana Maria Braga. Perdão, gente, é a força do hábito, bom dia, Ana

Maria Magalhães Pinto. Estou aqui como cidadã e peço desculpas à minha querida

amiga Ana Maria Magalhães Pinto, que está aqui representando também a Susan,

pelo meu erro. Estamos representando aqui a luta antimanicomial e quero lembrá-los

da Lei Carlão, a Lei Paulo Delgado, mas, como cidadã, peço atenção especial aos

direitos humanos na questão de saúde mental. Uma amiga minha foi segregada e

literalmente “coisificada” em um hospital de grande conhecimento, muito divulgado

pela nossa mídia global, que, aliás, faz uma propaganda enganosa, conclamando a

população para ajudar no atendimento diário. Frisa-se a participação de uma pessoa

que chega pela manhã, sozinha, fica lá todo o dia se alimentando, fazendo trabalhos

manuais, etc.  Ao final do dia, essa pessoa retorna a sua residência. Por ética, não

gostaria de citar o nome do hospital, onde a classe médica coisifica, literalmente, as

mulheres,  que  são  segregadas  naquele  lugar  por  seus  esposos,  maridos  ou

companheiros.  Também  algumas  famílias  segregam  seus  jovens  ou  esposos  e

maridos, dependentes químicos do álcool  ou “crack” e outras drogas. Essa minha

amiga me confidenciou que as drogas entram nesse hospital. Gostaria de pedir essa

atenção a vocês.

Uma  amiga  próxima  também  morreu  nesse  hospital.  Foi  segregada  em  uma

enfermaria com bulimia e anorexia. Foi muito mal cuidada e morreu naquele hospital.

São aplicadas eletroconvulsoterapias - ECTs - nessas pessoas, porque os familiares

assinam um termo de compromisso sem saber o que literalmente acontecerá com

seus entes queridos lá dentro.

É também uma forma de exclusão da sociedade machista em que vivemos, porque

inúmeras mulheres  são segregadas  naquele lugar,  por  sofrerem violência familiar.

Muitas  vezes  seus  maridos,  companheiros,  esposos,  amantes  colocam  essas

mulheres naquele lugar como se fossem loucas. Peço, por favor, uma intervenção

desta Casa. A partir de hoje já estamos concluindo a nona pauta. Como outorgantes

desta egrégia Casa, estamos dando todo o “para casa” para os próximos quatro anos.

Por  favor,  Deputado Adelmo,  lembranças ao Paulo,  meu querido amigo,  e  à  D.

Linda. Obrigada.
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O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Liliane.  Ao  final  das  manifestações  dos

integrantes da Mesa, retornaremos a palavra aos inscritos, que já são muitos. Todas

as contribuições pessoais e das entidades são muito bem-vindas, a qualquer tempo.

Quero  apenas  manifestar  muito  rapidamente,  dirigindo-me  ao  Sidnei  e  à  Egídia,

nossa valorosa lutadora pelos direitos humanos, que a questão de Neves realmente

não  pode  permanecer  como  está.  Neves  merece  um  tratamento  muito  especial.

Ribeirão das Neves carece. Não basta apenas ficarmos contra a construção de mais

um presídio. Temos de estar a favor de Neves no tocante a melhorar a infraestrutura,

o transporte coletivo, o processo educacional, a assistência à saúde, a criação de

mecanismos de industrialização e de geração de emprego e renda. Mais do que só

ficarmos na resistência, temos de ir para a ação positiva, para a fronteira de luta em

favor do desenvolvimento de Ribeirão das Neves. Neves precisa e merece.

Considerando que já  foi  lembrado aqui  exaustivamente que infelizmente nossas

prisões e as ações condenatórias se colocam fundamentalmente sobre os pobres -

hoje os condenados são principalmente os pobres e os excluídos -, temos de pensar

que, ao se instituir em Ribeirão das Neves uma penitenciária, e até sob a lógica de

atendimento melhor e mais humanizado, as famílias vão para lá. E são as famílias

pobres, que carecem de grandes investimentos. Se quisermos atingir os fundamentos

dos direitos humanos na prática, temos de desenvolver novas ações em favor de uma

cidade que está colocada à margem de todo o processo civilizatório no Estado de

Minas Gerais. Assim, vocês podem contar com muita gente aqui na Assembleia. Os

Deputados não estão à margem dessa situação. Precisamos nos organizar e atuar

também com mais ênfase. Entendo que a questão da luta pelos direitos humanos não

é de uma comissão de direitos humanos aqui na Assembleia Legislativa, é dever de

todos os parlamentares que compõem esta Assembleia em nome de um processo

civilizatório mais moderno.

Palavras da Sra. Márcia Maria de Paiva Borges Martini

Obrigada,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Cumprimento  o  Deputado  Durval

Ângelo,  a  Dra.  Egídia,  o  Dr.  Emílcio  e  o  Dr.  Herbert,  companheiros  de  outras

caminhadas. Bom dia a todos os presentes e àqueles que nos assistem de casa.

Primeiramente, ressalto a iniciativa da realização deste fórum, em que pesem todas
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as ressalvas feitas pelo Deputado Durval Ângelo quanto à organização do evento e a

participação da sociedade civil na Mesa. Mas podemos fazer uma mera correção de

rumo ao longo do processo de institucionalização desse canal de comunicação da

sociedade com o Parlamento a partir da perenização deste evento para as próximas

legislaturas. Temos de louvar a iniciativa da realização deste fórum democrático; mais

ainda, louvar a inclusão do tema “Direitos humanos” naquilo que foi proposto como

pilar para o desenvolvimento de Minas Gerais. Muitas vezes por desinformação e, às

vezes, por má-fé, direitos humanos são vistos como entrave para o desenvolvimento.

Então,  ser  uma  das  temáticas  prioritárias  na  agenda  parlamentar  mineira  é  de

fundamental importância não só prática, mas também simbólica para o movimento.

Com este fórum, a Assembleia intensifica, nesta legislatura, o propósito de trabalhar

para o povo mineiro e com o povo mineiro. Este fórum nos apresenta 10 temas -

“Assistência  social”,  “Cultura”,  “Defesa  social”,  “Desenvolvimento  econômico  e

inovação”,  “Direitos  humanos”,  “Educação”,  “Esporte  e  juventude”,  “Governança

regional  e  urbana”,  “Meio  ambiente”  e  “Saúde”  -  que  carregam  o  mesmo

questionamento: o que deve estar na agenda da Assembleia para o desenvolvimento

do Estado? Como não participei da organização do evento, não sei dizer qual foi o

propósito dos organizadores, mas entendo que seriam agendas setoriais em cada um

desses temas. Portanto, direitos humanos é tratado aqui como uma agenda setorial.

Faço um parêntese:  direitos  humanos é  uma agenda setorial.  Desculpem-me a

digressão acadêmica, mas vou tomar emprestados os ensinamentos e entendimentos

de Ronald Dworkin, publicista inglês, que fala a respeito das agendas públicas e cita

que,  nesse  gênero,  há  três  espécies:  princípios,  regras  e  as  “policies”,  que

poderíamos porcamente traduzir como políticas. Direitos humanos traz uma questão

idiossincrática, própria, que não se comunica com os outros temas propostos neste

fórum; é uma política setorial, pois precisa de regras próprias. À guisa de exemplos,

podemos  citar  leis  antidiscriminação,  que  são  regras  eminentemente  de  direitos

humanos.  Precisamos de políticas  próprias.  Para acompanhar  o mesmo exemplo,

falamos de ações afirmativas, mas o tema “Direitos humanos” possui especificidade

em relação aos demais. Os outros são fundamentalmente compostos de princípios

que fazem com que direitos humanos seja não apenas uma agenda setorial, mas
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também intersetorial, porque se comunica com os outros temas apresentados pela

Casa. É uma agenda transetorial, porque os princípios de direitos humanos têm de

ser aplicados em todos os temas debatidos aqui. Então, seguirei talvez o propósito

apresentado  pela  Casa  de  que  debatamos  uma  agenda  setorial  para  direitos

humanos,  que  também é importante.  Contudo,  lembro  que  direitos  humanos  não

podem ser compreendidos só como essa agenda setorial, como também a saúde, a

educação e tudo mais. A finalidade de se construir uma agenda pública de direitos

humanos é também a de promover  a integração e a articulação dessas agendas

setoriais.

Então, posso fazer uma afirmação sem medo de errar: se a pergunta que nos move

é: o que deverá estar na agenda da Assembleia para o desenvolvimento do Estado?,

se este evento nos apresenta dez temas e se tudo isso é direitos humanos, posso

dizer que tudo que foi discutido em todos esses dias, o que está sendo discutido

neste painel e o que será discutido no posterior deveriam estar na agenda ou, pelo

menos,  na  consideração  do  corpo  técnico  e  dos  parlamentares  desta  Casa,  na

construção de uma agenda de desenvolvimento.

Mais  que  isso:  penso  que  temos  uma  contribuição  riquíssima  nesta  Casa,  os

legados das conferências,  dos debates públicos,  dos seminários  e dos fóruns. Ao

longo,  pelo  menos,  desta  última  década,  acompanhei  de  perto  o  trabalho  da

Assembleia e digo que existe um cipoal, um emaranhado de propostas nas diversas

áreas de direitos humanos que se interligam. Agora a inovação é fazer. Discutimos os

temas e acreditamos que devamos continuar com os debates, colocando na pauta os

direitos humanos porque, afinal de contas, é um tema dinâmico. À medida que há

modificações  sociais,  novos  direitos  são  pleiteados.  Podemos  discutir,  de  uma

maneira criativa, novas alternativas para as violações, mas precisamos começar a

tirar  esses  direitos  do  papel,  precisamos  da  efetividade.  Falo  que,  em  direitos

humanos,  há  duas  lutas:  uma  para  colocá-los  no  papel  e  outra  para  tirá-los.

Reconhecer direitos talvez seja a parte mais fácil, porque ela agrada boa parte da

sociedade. Agora, efetivá-los mexe com interesses, mexe com vaidades, mexe com

aquilo  de que,  muitas vezes,  determinadas camadas da população não quer abrir

mão,  como  se  direitos  humanos  fossem  um  manto  curto,  como  se  você,  ao
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proporcionar direitos humanos a alguém, estivesse abdicando dos seus próprios.

Então,  acho  que  devemos  resgatar,  na  Assembleia,  principalmente  as  141

propostas da 3ª Conferência Estadual de Direitos Humanos, um trabalho de muitos

dos que estão presentes. Por meio dos grupos de trabalho e das CTIs, conseguimos

sistematizar  as  propostas  das  conferências  temáticas  na  área  da  pessoa  com

deficiência,  da  questão  de  gênero  e  do  idoso  e  trazê-las  para  discussão  na

Conferência de Direitos Humanos. Daí apresentamos ao governo federal essas 141

propostas e mais um eixo temático que foi de absoluta relevância e, por conta disso,

incluído no Plano Nacional dos Direitos Humanos 3, o direito à memória e à verdade.

Então,  essa  conferência  foi  a  síntese  dessas  demandas  setoriais  da  sociedade

mineira nos últimos anos, porque foi fruto do acúmulo obtido por essas conferências

temáticas. Tudo que pode fazer parte de uma agenda de direitos humanos, então,

está nesses documentos finais dos eventos realizados pela Assembleia nos últimos

anos, e evidentemente devemos agora priorizá-los e verificar o que entrará para a

agenda do Poder Legislativo. 

Como eu sabia da qualidade das pessoas que estariam debatendo aqui, não só na

Mesa, mas também as participações que tive oportunidade de verificar pela internet e

as que se dão presencialmente,  tomei  a liberdade de adotar  outro foco.  Endosso

totalmente  a crítica  do  Deputado Durval  Ângelo  quanto  à  organização do evento,

porque, quando vejo uma pessoa como D. Tereza sentada ali, penso na contribuição

que ela poderia dar  para enriquecer este evento e constato que não houve essa

possibilidade de participação, é uma coisa que me deixa triste, num momento em que

os direitos humanos são escolhidos como um dos pilares para o desenvolvimento de

Minas Gerais. Então, em virtude da qualidade que eu sabia que permearia o debate,

procurei  apresentar  minhas  propostas  num  outro  viés.  Tomei  por  base  este

documento contendo as 141 propostas, fiz uma priorização pessoal daquilo que, pela

minha experiência, acho que deveria estar em primeiro lugar na pauta e cheguei a 17

propostas.  Peço  desculpas  a  vocês,  porque,  brasileiríssima  que  sou,  deixei  para

organizar minhas ideias a serem expostas hoje, ontem à noite. Aliás, até preparei a

apresentação,  mas,  como  a  orientação  da  organização  do  evento  era  que  se

enviasse  para  cá,  para  aprovação  em  três  dias,  não  tenho  as  propostas  para
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apresentar a vocês.

O Sr.  Presidente (Deputado Durval  Ângelo)  -  Márcia,  vamos disponibilizá-las  no

mesmo  “site”,  com  a  síntese  da  conferência.  Quem  quiser  ter  acesso  às  suas

propostas pode procurar  no mesmo “site”  em que fez a  inscrição.  Vamos colocar

todas ainda hoje à tarde.

A Sra. Márcia Maria de Paiva Borges Martini - Estou passando à organização do

evento as 17 propostas, para não me alongar muito, mas fiz mais. Dessas 17, escolhi

as  minhas  prioridades,  para  chegar  a  3  propostas,  a  fim  de  ser  absolutamente

telegráfica na minha contribuição e até, de uma maneira que não é nada modesta,

priorizá-las entre tantas outras propostas apresentadas. Mas queria dizer que tudo

que foi dito aqui é endossado e compartilhado por mim e faz parte dessa pauta que

deve orientar a Assembleia.

Minhas  três  propostas  foram  baseadas  em  funções  específicas  da  Assembleia.

Inicio com a função deliberativa da Casa, que trata de questões “intra corporis”, para

fazer uma sugestão. Já temos um espaço consolidado de participação da sociedade,

e  este  evento  é  mostra  disso,  assim  como as conferências,  os  debates,  sempre

lembrando que aquela metodologia utilizada anteriormente é melhor que a escolhida

para este fórum. Essa participação, então, é dentro de um processo propositivo, a

sociedade  propõe  à  Assembleia.  Temos  um  segundo  momento,  que  faço  uso  e

recomendo  a  todos  os  interessados,  que  é  uma ferramenta  contida  no  “site”  da

Assembleia para que se acompanhe a tramitação das propostas. É uma participação

da sociedade no acompanhamento. Minha sugestão é que a ampliemos, a fim de que

haja uma participação da sociedade dentro do processo deliberativo da Casa. Existe

um projeto de resolução, apresentado no ano passado e reapresentado neste ano. E

o corpo técnico, absolutamente qualificado, poderá analisar a utilização ou não dessa

ferramenta de acompanhamento, mas, quando houver discussão principalmente de

matérias polêmicas e relevantes para os  destinos da sociedade mineira,  que seja

dada  ao  cidadão  e  à  cidadã  a  possibilidade  de  opinar  contrariamente  ou

favoravelmente a elas. Acho que isso baliza o trabalho dos nossos parlamentares que

vão identificar em seus representados, ainda que por amostragem, uma tendência de

opinião em relação àquela matéria.
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A minha segunda proposta é dentro da função político-parlamentar da Assembleia.

Tive  a  curiosidade de observar  as  mais  de  600  propostas recebidas  na  consulta

pública  e  constatei  que  várias  delas  não  são  atribuições  do  Poder  Legislativo;

entretanto, Deputado Durval Ângelo, isso não interessa. Se a Assembleia Legislativa

quer  assumir  essa  posição de caixa  de  ressonância  da  sociedade  mineira,  deve

acolher  todas essas contribuições e articular  com os destinatários das demandas,

para que sejam atendidas. Tendo em vista a função político-parlamentar, darei uma

sugestão, e a princípio vocês poderão dizer que não se trata de uma atribuição da

Assembleia,  mas  do  Poder  Executivo,  que  é  a  criação  do  Programa Mineiro  de

Direitos Humanos e a revisão do Plano Mineiro de Direitos Humanos. Está na hora de

termos não só um horizonte ético para direitos humanos no Estado de Minas Gerais

por  meio  de  um  programa  com  metas  macro,  mas  também  de  haver  a

operacionalidade deste por meio de ações concretas, com orçamento, cronograma e

responsabilidades, que podem ser revisados anualmente ou com a periodicidade que

se entender necessária. O fato é que precisamos ter uma forma de monitorar o que

efetivamente  é  executado  em  direitos  humanos  no  Estado  de  Minas  Gerais.

Observamos,  por  exemplo,  a  lei  delegada e  os  decretos  que a  complementam e

sabemos que a Subsecretaria de Direitos Humanos de Minas é o órgão responsável

pela execução da política, pautando-se pela efetividade do Plano Mineiro de Direitos

Humanos,  que  está  defasado  e  não  espelha  as  necessidades  de  Minas  Gerais.

Assim, conclui-se que, sem uma diretriz que o balize, fica muito difícil a atuação do

Executivo.

A terceira proposta é de função fiscalizadora. Lembro-me do saudoso Secretário

João  Batista.  Ele  dizia  que a  inovação  é  fazer.  Então,  farei  uma digressão  para

lembrar outra frase muito utilizada por ele: “Não temos verba, mas temos verbo”. Eu

acho que está na hora de termos verbo e verba. Precisamos de ambos, porque fazer

política sem priorização do orçamento que financie e possibilite a operacionalidade

das políticas a fim de tirá-las do papel nos deixará apenas na retórica dos direitos

humanos, sem concretude. A minha proposta é fiscalizar os recursos destinados aos

programas,  projetos  e  ações  em  direitos  humanos;  debater  a  peça  orçamentária

anual com a sociedade civil e entidades de direitos humanos; e apresentar emendas



823
____________________________________________________________________________

ao orçamento e sugestões de adequação de valores e metas aos projetos de direitos

humanos. Creio que devemos fazer essa amarração entre a participação social nos

destinos da  agenda política  parlamentar  de  Minas  Gerais  e  um plano  mineiro  de

direitos  humanos  que  dê  operacionalidade  a  todas  essas  ações  propostas  na  III

Conferência Estadual de Direitos Humanos e às contribuições dadas aqui. Por certo

serão dadas contribuições em outros eventos realizados por esta Casa. Se dermos

exequibilidade a essas ações por meio de um orçamento que forneça recursos, já

teremos feito um grande trabalho para o cumprimento da agenda setorial, que creio

ser o que foi proposto neste evento.

Gostaria de finalizar pedindo que os parlamentares, ao apresentarem as propostas,

não se esqueçam de que o trabalho não foi concluído a partir da aprovação de uma

regra, pois é preciso que haja um acompanhamento para vermos se essas normas

estão sendo cumpridas. Uma pessoa está sempre ao nosso lado para acompanhar o

cumprimento das leis em matéria de direitos humanos. Essa pessoa, que é o nosso

canal de comunicação no Tribunal de Justiça, é o Dr. Herbert.

Para encerrar, gostaria de dizer que uma agenda de direitos humanos não é feita

com uma tranquila unanimidade. Ela sempre esbarrará em questões internas desta

própria Casa e em interesses institucionais, mas ter coragem para inserir isso como

um  dos  temas  do  desenvolvimento  de  Minas  Gerais  já  é  uma grande conquista.

Precisamos mesmo de imprimir a digital dos direitos humanos em todas as agendas

políticas,  não só na  da  Assembleia,  mas também na de outros  órgãos de Minas

Gerais.

O Sr. Presidente - Obrigado, Márcia. A partir de hoje, à tarde, não só os três eixos

levantados pela Márcia, mas também as 17 propostas estarão disponíveis no “site” da

Assembleia  para  sugestões.  Gostaria  de  ampliar  isso  com  as  142  propostas

aprovadas  na  Conferência,  que  teve  mais  de  700  delegados  em  Minas  Gerais,

precedida por 12 a 15 conferências regionais e algumas municipais. Estado nenhum

contou  com  tantas  pessoas  e  tanta  representatividade  em  um  processo  tão

democrático. Além do mais, tiramos um eixo inédito sobre verdade e memória, que

não  constava  entre  os  seis  eixos  nacionais.  Ele  passou  a  ser  o  sétimo  eixo  da

Conferência Nacional. É importante dizer que essa nossa conferência realmente teve
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um caráter extraordinário nos bons tempos da Subsecretaria de Direitos Humanos,

com o grande companheiro João Batista de Oliveira, que hoje se tornou uma estrela.

Apresentação de Sugestões

O  Sr.  Presidente  -  Assistiremos  agora  ao  vídeo  com  sugestões  do  doutor  em

educação e militante na área de deficiência e direitos humanos, Fábio Couto e Silva

de Oliveira, para a construção da agenda da Assembleia.

- Procede-se à apresentação do vídeo.

Palavras do Desembargador Herbert Carneiro

Bom-dia. Meus caríssimos Durval Ângelo e Adelmo Carneiro Leão, que se fazem

presentes, demais integrantes da Mesa, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, ilustres

colegas, a quem faço um cumprimento especial, Dr. Bruno Terra, Presidente da nossa

associação  dos  juízes  mineiros,  Dr.  Enderson,  meu  particular  amigo  e  colega,

senhoras e senhores, primeiramente o meu agradecimento pela distinção entre tantos

membros do Poder Judiciário mineiro de estar aqui,  hoje, acatando um convite da

Assembleia Legislativa para tratar do tema direitos humanos. É imperioso registrar,

inicialmente,  a  complexidade  do  tema  e  a  constatação  de  que,  naturalmente,  é

impossível esgotá-lo numa manhã. Mas é importante reiterar o que já foi dito pelos

que me precederam da conexidade entre direitos humanos e desenvolvimento, seja

desenvolvimento social, seja desenvolvimento econômico, seja atividade cultural. Daí,

o meu registro inicial sobre a oportunidade e a necessidade da discussão permanente

dos direitos humanos num fórum legítimo como este, numa Casa do povo.

Tive a oportunidade de participar, como já frisado pela Dra. Márcia, da Conferência

Estadual de Direitos Humanos.

O Sr. Presidente - E o senhor foi delegado da Amagis na conferência, é bom que se

registre.

O Desembargador Herbert Carneiro - Lembro, à época, que os direitos humanos

foram abordados nos mais variados matizes. E sabemos do compromisso desta Casa

Legislativa  com esse  trabalho.  Eu  confesso  que fiz  um trabalho  escrito,  extenso,

embora tenha procurado ser objetivo para atender ao propósito do fórum, que me

solicitou  propostas  objetivas  que  pudessem  ser  incluídas  no  processo  legislativo

desta  Casa,  no  fórum  permanente  de  debates  que  esta  Casa  trava  com  as
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autoridades do poder público e a sociedade civil sobre direitos humanos. Mas, para

ser coerente com a temática e para reforçar a amplitude dos direitos humanos, tenho

por oportunas duas citações de duas grandes autoridades que tratam dos direitos

humanos.  Primeiramente,  eu  me  refiro  ao  jurista,  renomado  internacionalmente,

Norberto Bobbio, que, ao tratar dos direitos humanos, diz o seguinte: “O problema

que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico, e, num sentido mais amplo,

político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos humanos, qual é a

sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou

relativos, mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los para impedir que, apesar

das solenes declarações, eles sejam continuamente violados”.

O  ilustre  Prof.  Antônio  Augusto  Cançado  Trindade,  Juiz  e  membro  da  Corte

Internacional de Direitos Humanos - para nossa felicidade, mineiro de Belo Horizonte,

uma das maiores autoridades internacionais  em direitos  humanos -,  ao tratar  dos

direitos  humanos,  por  ocasião  de  um  discurso  que  proferiu  em 2008  no Senado

Federal, durante a comemoração dos 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos,

pontificou o seguinte: “É inegável que houve, ao longo das seis últimas décadas da

vigência  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  avanços  consideráveis,

sobretudo no processo de jurisdicionalização da proteção internacional dos direitos

humanos. É esse um domínio de proteção que não admite retrocesso algum e que

vem contribuindo, mais que qualquer outro, para a evolução do direito das gentes.

Tudo isso é devido à consciência jurídica universal, como fonte material  última do

direito  internacional,  na  verdade,  de  todo  o  direito.  Em  resumo,  resta  afirmada a

universalidade dos direitos humanos nos planos normativo e operacional, tal  como

propugnado desde 1948”.

Com essas considerações preliminares e reconhecendo o enorme trabalho que esta

respeitada Casa Legislativa dedica aos direitos humanos - sei de tratativas feitas aqui

sobre os direitos humanos a um ambiente sadio, dos direitos humanos ao patrimônio

comum, dos direitos humanos à paz, ao desenvolvimento sustentado, à eliminação de

todas as formas de discriminação racial, contra a mulher, crianças, adolescentes e

idosos  -,  meu ilustre  Deputado  e  companheiro  de  ideais  Durval  Ângelo,  para  ser

coerente com uma trajetória profissional e para ser um Juiz independente, como deve
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ser o Juiz, transparente, como deve ser o Juiz, resolvi escolher como tema para as

minhas considerações mais específicas o tratamento a ser dispensado aos cidadãos,

condenados definitivos  ou presos provisórios, sujeitos à privação da liberdade em

razão  de  processo-crime.  Forçoso  registrar,  inicialmente,  que  esta  colenda  Casa

Legislativa,  de  algum  tempo  para  cá,  tem-se dedicado  com afinco  a  essa  grave

questão, sempre com o reconhecido propósito de fazer  prevalecer  a garantia  dos

direitos humanos dos presos, em perfeita sintonia com as Constituições Federal e

Estadual, as leis penais e os demais diplomas nacionais e internacionais que tratam

da matéria. Em razão da exiguidade do tempo, dispensarei as considerações mais

aprofundadas  sobre  a  contemplação  de  direitos  e  garantias  fundamentais  dos

cidadãos - incluindo-se os presos - previstos na Constituição Federal.  Em síntese,

está  na  Constituição  Federal,  como  princípio  basilar  do  Estado  de  Direito

Democrático,  a  dignidade  da  pessoa  humana.  Todos  são  iguais  perante  a  lei.  É

garantida aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, incluam-se os presos,

a inviolabilidade do direito à vida, à integridade e à segurança. É vedado pelo texto

constitucional - então, ninguém será submetido - tortura ou tratamento desumano ou

degradante; há assegurado o respeito à integridade física e moral, especificamente

de presos. Isso está grifado na Constituição Federal.

A Lei de Execuções Penais, Lei nº 7.210, de 1984, no seu art. 3º, diz,  de forma

muito clara: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não

atingidos pela sentença ou pela lei. Nesse particular, cabe um comentário de um dos

maiores juristas penitenciaristas conhecido no Brasil e, para nossa felicidade, também

mineiro, que não se encontra mais nos nossos meios, Prof. Jason Albergaria, que, ao

comentar essa disposição, diz de forma muito clara: “Efetivamente,  a condenação

não extingue os direitos do homem que, de modo estrito, pertencem à lei natural da

vida: o direito à existência e à vida, o direito à procura da perfeição da vida humana, o

direito à existência e à procura do bem eterno, o direito à integridade corporal,  o

direito de contrair matrimônio, o direito à propriedade dos bens materiais”. Segundo o

ilustre  professor,  são  direitos  radicados  na  vocação  da  pessoa,  nas  ordens  dos

valores absolutos e com um destino superior ao tempo.

Entre outros diplomas, como citei a Constituição e a lei penal, há inúmeros tratados
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e convenções de que o Brasil é signatário e que contemplam direitos e garantias de o

preso ser tratado, dentro do sistema prisional nacional, com dignidade e respeito. É

fato  que,  de  uma  população  de  500  mil  presos,  a  grande  maioria  se  encontra

acautelada em estabelecimentos superlotados, sem a mínima condição, por parte do

Estado,  de  atendimento  às  exigências  previstas  na  lei.  Lamentavelmente,  nossos

estabelecimentos penais, com raríssimas exceções, tornaram-se grandes depósitos

de presos, sem a mínima perspectiva de - eu não diria ressocialização - socialização.

Essa, repito, é uma realidade com raríssimas exceções que permeia o Brasil de norte

a  sul,  traduzindo-se  em  um  dos  maiores  desafios  quando  a  questão  envolve

segurança  pública,  sendo  até  mesmo  deixados  de  lado,  às  vezes,  os  direitos

humanos dos presos. Primeiro, é preciso conter a violência e a criminalidade e, para

isso, equivocadamente pensam alguns que a prisão é um caminho eficiente, uma vez

que  a  sociedade  se  livra  dos  criminosos.  Esquecem,  no  entanto,  que,  em

estabelecimentos prisionais, sem o respeito aos seus direitos humanos, os reclusos

do sistema se tornarão mais abrutalhados e com sede de vingança, não lhes restando

outra  alternativa  senão  voltar  ao  seio  da  sociedade para  dar  continuidade à  sua

senda criminosa.

Tem sido  assim  a  trajetória  da  criminalidade  brasileira,  a  despeito  de  todas  as

anunciadas iniciativas para a sua contenção, a exigir uma mudança radical de cultura

e de mentalidade, seja do Estado, seja da sociedade civil,  no sentido de se fazer

cumprir  a  garantia  dos direitos  humanos  dos presos  como o  único  meio  de lhes

propiciar cumprimento de pena com dignidade e de, verdadeiramente, fazerem parte

do processo social.

Nesse particular, cabe registrar que, de uns tempos para cá, iniciativas e o apoio

desta Assembleia Legislativa vêm sendo reconhecidos como um esforço permanente

no sentido de melhorar a eficiência e a qualidade do trabalho de nossos policiais e a

qualidade da nossa justiça criminal, do nosso sistema de justiça criminal - forma como

é oferecida a prestação jurisdicional à sociedade. Às vezes, esquecemo-nos de que,

ao se falar em segurança pública, é preciso pensá-la sobre três pilares: primeiro, o

das polícias, que fazem prevenção e repressão à criminalidade - no caso da Polícia

Civil Judiciária, temos a investigação. Depois vem o sistema de justiça. Como andam
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os processos nos fóruns? Como trabalham os Juízes, os Promotores de Justiça, os

Defensores Públicos e os advogados? Está-se oferecendo à sociedade civil brasileira

a  Justiça  da  forma  que  ela  almeja  e  que  tem  direito?  Por  fim,  há  o  sistema

penitenciário, que sempre fica esquecido. Às vezes, dedicamos atenção especial às

polícias e ao sistema de Justiça, mas nos esquecemos de que as pessoas que são

condenadas naturalmente terão que voltar ao seio da sociedade. Mas, sem houver

um processo adequado de punição, certamente voltarão em piores condições do que

saíram. Especificamente em 1997, esta Casa Legislativa dedicou-se a uma comissão

parlamentar de inquérito que durante meses investigou o Sistema Prisional mineiro,

chegando  a  conclusões  altamente  significativas  com  relação  à  ainda  hoje  falida

instituição  do  sistema penitenciário  que,  à  época,  por  sugestão  e  recomendação

desta  Casa,  passou  por  alguma  transformação.  Dedicou-se  também  a  uma

discussão, inclusive com a sociedade civil,  sobre segurança pública e democracia.

Outros  trabalhos  foram desenvolvidos nesta  Casa,  mas me reporto,  em razão da

exiguidade do tempo, à Comissão Especial da Execução das Penas, realizada agora

mais  recentemente,  sob a Presidência  do  ilustre Deputado Durval  Ângelo,  com o

ilustre  Deputado  João  Leite  e  outros  que  tiveram  a  oportunidade  de  fazer

levantamentos através de debates, visitas e audiências públicas com todo o sistema

de justiça criminal. Todos participamos deste debate. Várias foram as visitas feitas

pela Comissão aos estabelecimentos prisionais do Estado. Foram feitas audiências

públicas nesta Casa, das quais tive o privilégio de participar. 

Estamos em um fórum que se propõe reconhecer ou deixar de reconhecer o que foi

feito e apresentar sugestões visando ao aprimoramento da questão prisional mineira

sob  o  ângulo  dos  direitos  humanos.  No  relatório  final  da  Comissão,  houve  o

reconhecimento de que, nos últimos anos, mais precisamente de 2003 para cá, os

investimentos  do  Poder  Executivo  estadual  na  área  de  administração  prisional

priorizaram algumas ações, tais como: transferência de gestão da Polícia Civil para a

Subsecretaria de Administração Prisional e liberação de policiais militares e civis para

suas atividades constitucionais e legais; melhoria nas condições de atendimento aos

presos; melhoria do sistema de segurança nas unidades prisionais; melhoria da área

de  inteligência  do  sistema prisional;  consolidação do modelo  de  gestão  prisional;
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profissionalização do modelo  de  gestão  prisional;  profissionalização da gestão  do

sistema  prisional  por  meio  da  ampliação  e  capacitação  da  guarda  prisional;  e

incentivo  ao  sistema  Apac.  Nesse  mesmo  relatório  da  comissão  especial  da

Assembleia Legislativa foram feitas recomendações que mencionam, de forma muito

clara, a necessidade de capacitar  servidores para maior utilização de métodos de

justiça  restaurativa,  uma realidade  extremamente  acanhada  no  Estado  de  Minas

Gerais  e  que  em  outros  Estados  da  Federação  vem  fazendo  a  diferença,

especialmente no que diz respeito à prevenção da criminalidade. Há um modelo mais

moderno de resolver as questões, que é o modelo conciliatório e de reconstrução dos

danos  provocados  pela  criminalidade.  Realização  de  concursos  públicos  no

Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, bem como recomendar a utilização

de um “software” que propicie a informatização e a integração das informações e

procedimentos relativos à execução penal. Não me canso de dizer - pode ser que os

senhores não tenham conhecimento - que não há no sistema de justiça criminal nem

interlocução integrada sobre as atividades, o perfil e a identidade de cada preso. A

Polícia  Civil  fala  uma  linguagem;  o  Ministério  Público,  outra;  o  Judiciário,  outra.

Precisamos trabalhar para melhorar esse sistema.

Finalmente,  para  cumprir  os  objetivos  deste  encontro,  de  forma  sintetizada

apresento algumas questões, que julgo imprescindíveis, de continuidade na pauta de

trabalho  desta  Assembleia,  seja  na  construção  do  processo  legislativo,  seja  na

agenda  de  debates  constantes  para  a  cobrança  de  iniciativas  das  autoridades

competentes,  visando  ao  aprimoramento  da  execução  penal  em  nosso  Estado.

Refiro-me especificamente à necessidade imediata de criação, por lei, de um quadro

de Agentes Penitenciários estaduais. Não é possível que haja em Minas Gerais cerca

de 13 mil Agentes Penitenciários não concursados, sem direito a plano de carreira, à

capacitação e à formação permanente para lidar com o ser humano. Reforço a ideia

de  que hoje  os  nossos  estabelecimentos  prisionais  não passam de guardadores,

depósitos de presos. Refiro-me também à melhoria estrutural da Defensoria Pública,

com a admissão de Defensores Públicos por meio de concurso e, se possível, com a

criação de varas especializadas de execução de penas.  Já  apresentei  essa ideia

aqui,  porque tenho vivenciado no Rio de Janeiro um trabalho feito  por um núcleo
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especial de Defensores Públicos no sistema prisional, que tem feito a diferença na

execução penal  carioca.  Precisamos pensar  numa especialização dos Defensores

Públicos para tratar da execução da pena. A Bahia, o Ceará, todos os Estados do

Nordeste  fazem  distinção entre  presos  sujeitos  a  privação da  liberdade e  presos

sujeitos a medidas e alternativas penais. Lamentavelmente, em Minas Gerais não há

essa experiência.  Aliás,  por  mais  de uma vez apresentamos nesta  Casa,  não no

Judiciário,  com  o  apoio  do  Deputado  João  Leite,  a  sugestão  de  tentativa  de

especialização de varas. Na época, foi  aprovada por  esta Casa, mas vetada pelo

governo.

É preciso adotar o processo eletrônico, que tem sido a linha do Conselho Nacional

de  Justiça.  Hoje,  enquanto  o  crime  organizado  trabalha  com  o  que  há  de  mais

apurado  em  termos  de  tecnologia,  a  Justiça  ainda  trabalha  na  era  do  papel,

lamentavelmente.

Em relação às Apacs, é necessária a criação de uma lei que torne obrigatória a

adoção do método em todas as comarcas do Estado, com garantia de aporte dos

recursos orçamentários e financeiros necessários à construção de estabelecimentos

adequados  e  à  sua  contínua  manutenção  estrutural,  sem  prejuízo  dos  recursos

angariados. Naturalmente, a Apac recebe da sociedade civil.

Precisamos pensar  ainda em investimentos em outras  alternativas penais,  entre

elas  a  justiça  restaurativa.  São  essas  apenas  algumas  poucas  e  sintetizadas

sugestões que trago à reflexão de todos que participamos deste memorável evento.

Encerro minhas palavras reportando-me, mais uma vez, à sempre abalizada lição do

mestre Antônio Augusto Cançado Trindade, que, ao apresentar a “Revista nº 7 do

Instituto  Brasileiro  de  Direitos  Humanos”,  disse:  “No caso  brasileiro,  a  concepção

integral dos direitos humanos impõe-se com maior vigor, porquanto desde os seus

primórdios de sociedade predatória até o acentuar da crise social agravada nos anos

mais recentes, nossa história tem sido até a atualidade marcada pela exclusão, para

largas faixas populacionais, seja dos direitos civis e políticos, em distintos momentos,

seja  dos  direitos  econômicos,  sociais  e  culturais.  A concepção  necessariamente

integral de todos os direitos humanos se faz presente também na dimensão temporal,

descartando fantasias indemonstráveis como as das ‘gerações de direitos’, que têm
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prestado um desserviço à evolução da matéria ao projetar uma visão fragmentada ou

atomizada no tempo dos direitos protegidos. Todos os direitos para todos é o único

caminho seguro. Não há como postergar para um amanhã indefinido a realização de

determinados direitos humanos. No presente domínio de proteção impõe-se maior

rigor e precisão conceituais, de modo a tratar, como verdadeiros direitos que são, os

direitos humanos em sua totalidade”.

Mais  uma  vez,  agradeço  o  honroso  convite  que  recebi  desta  respeitada  Casa

Legislativa  para  participar  de  um  evento  desta  magnitude.  Desculpem-me  pela

limitação da abordagem do tema, que justifico, se assim posso fazê-lo, pela nossa

condição  de  constante  aprendiz  dos  direitos  humanos.  No  entanto,  posso  lhes

afiançar, não nos falta compromisso ético e moral para o debate, do qual jamais nos

furtaremos,  sempre  movido  pelo  propósito  de  contribuir  efetivamente  para  o

aperfeiçoamento  do  sistema  de  defesa  social  de  nosso  Estado.  Que  Deus  nos

abençoe a todos. Muito obrigado.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Obrigado, Herbert. Saltaremos a parte de sugestões enviadas

pela  internet  porque lá  se  encontram disponíveis,  e  também os  vídeos,  e  vamos

diretamente às inscrições. Temos muitos inscritos, mas vocês constataram a riqueza

da participação de um leque de entidades. Quanto ao programa do “software”, que o

Herbert afirmou estar sendo feito pelo Ministério Público de Governador Valadares,

com financiamento,  numa parceria conseguida pela  Assembleia  Legislativa,  nós o

apresentaremos em março - e todos serão convidados -, com a presença da Ministra

de Direitos Humanos e também com a participação da Vara de Execuções Criminais

de Valadares, assim como da Secretaria de Defesa Social da região, sempre presente

junto à Comissão de Direitos Humanos desta Casa.

Com a palavra, Úrsulla Almeida Rey Costa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,

programa PAI-PJ. 

A Sra. Úrsulla Almeida Rey Costa - Bom dia a todos e à Mesa. Listarei rapidamente

alguns  pontos:  a  questão  da  liberdade  sexual,  das  cotas  para  portadores  de

deficiência nas empresas - há divergência em torno do fato de que portadores de

sofrimento  mental  não  podem  ser  beneficiados  com  essas  cotas  -,  moradias  e
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albergues para pessoas em sofrimento mental e discussão dos critérios utilizados

pelos  albergues  dessas  instituições,  a  medida  de  segurança,  a  desospitalização

psiquiátrica, a educação em direitos humanos como parte da política de educação, a

revista vexatória nos presídios, a população de rua e as políticas públicas destinadas

a ela e, finalmente, os relativos à criança e ao adolescente, nos processos de guarda

e visitas e à busca e apreensão de crianças com uso de força policial - o que afeta o

princípio do maior interesse da criança -, o que deveria ser feito acompanhado de

profissionais e técnicos capacitados para isso. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Úrsulla.  Com  a  palavra,  Carlos  Antônio  Outeiro,

Presidente da Associação Comunitária Santa Efigênia/Paraíso. Pode aproximar-se o

Sr. Edmundo Pietro.

O Sr. Antônio Carlos Outeiro - Quero cumprimentar o Deputado Durval Ângelo. Na

sua  pessoa,  quero  cumprimentar  a  Mesa.  Cumprimento  ainda  as  senhoras  e  os

senhores,  bom  dia.  Quero  alertar  para  dois  casos.  Precisamos  ter  realmente  os

direitos humanos, que sejam mesmo direitos humanos, iguais para todos, que não

sejam lembrados somente quando acontece algum fato com repercussão nacional ou

mundial. O Deputado Durval Ângelo tem agido em vários locais na nossa região, a

região Leste, com um parceiro novo, o Deputado Paulo Lamac. Ele e o Deputado

Paulo  Lamac  estiveram  na  Serra,  estiveram  nas  torres  gêmeas.  Você  está  de

parabéns, Deputado.

O  Sr.  Presidente  -  Ele  pode  ser  o  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

O Sr. Antônio Carlos Outeiro - Meus parabéns, o senhor terá um grande aliado. Ele

tem participado muito bem.

Queria falar  de dois  casos. O primeiro é o caso da Serra. Pela TV Assembleia,

vimos que os quatro suspeitos foram presos. Mais uma vez, com intervenção dos

direitos humanos, com grande intervenção da comunidade, a coisa se resolveu. Se a

comunidade participar da forma como participou no Aglomerado da Serra, as coisas

acontecerão. Até apareceu o Governador Anastasia comentando o fato. Em 24 horas,

o caso foi resolvido. Há casos que não têm repercussão e que não são resolvidos.

Em 2004 ou 2005, quando eu trabalhava no Palácio do governo, mataram o Promotor
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José Lins do Rego. Foi uma grande perda. Quando o fato ocorreu, o Governador

Itamar Franco estava em São Paulo. Assim que recebeu a notícia, ele retornou a Belo

Horizonte e pediu  que,  em 24 horas,  o caso fosse resolvido.  O Deputado Durval

Ângelo, à época, estava no caso também.

O  Sr.  Presidente  -  As  testemunhas  se  apresentaram  à  Comissão  de  Direitos

Humanos.  A Polícia  Federal  tomou  conhecimento  das  testemunhas  por  meio  da

Comissão de Direitos Humanos. As testemunhas procuraram primeiro a Comissão.

O Sr. Antônio Carlos Outeiro - Primeiro, foram à Comissão e depois foram para o

Palácio do governo. Quer dizer, mais uma vez, o governo entrou na meio para ajudar

os direitos humanos, e o Farah foi preso. Vi que ele foi solto por esses dias e fiquei

triste, porque a família paga para o resto da vida, mas o indivíduo vai para a cadeia e

volta.

Gostaria de falar  outra coisa: tenho policiais na família  e tenho o maior orgulho

deles. Em toda profissão existem pessoas que agem mal. Tenho na família policiais

de bom caráter, como há em toda profissão. Não podemos generalizar com respeito à

polícia. O caso aconteceu, a comunidade agiu logo em seguida. A comunidade tem

de participar sempre, não somente quando o caso toca nos direitos humanos, porque,

quando ela participa junto com os direitos humanos, a coisa se resolve. Era isso.

Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, companheiro. Com a palavra, o Sr. Edmundo Pietro,

da Associação dos Usuários do Serviço de Saúde Mental - Assusam.

O Sr. Edmundo Pietro - A Assusam já existe há muito tempo. Eu falo de um jeito, e

eles falam de outro. Assusam quer dizer associação dos usuários, dos familiares e de

todos os amigos dos cidadãos em sofrimento mental. Estava vendo os Deputados e

contei quantas lâmpadas existem aqui. São 110 lâmpadas, fora os 2 holofotes, e 9

lâmpadas  apagadas.  Uma  está  piscando  e  parou  de  piscar.  Quando  eu  estava

internado na Pinel,  na toca do leão,  não tinha nada que fazer,  era restrita  minha

liberdade. Eu estava amarrado olhando para cima e via as moscas rodando, rodando.

Umas  conseguiam  escapar.  Mas  vejo  os  pobres  coitados  dos  Deputados,  dos

Vereadores, dos políticos e do povo em geral que ficam rodando como as moscas na

lâmpada:  falam, falam, falam, mas não conseguem sair.  Aí,  elas  morrem e viram
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alimento de barata, de ácaro e tudo o mais. Agora vou ler o meu texto, cujo título é:

“Ser e Estar Sendo Povo”. Quer dizer, como somos povo e como iremos nos tornar

cidadãos,  se  é  que  somos  cidadãos.  Desculpe-me porque  me  esqueci  de  tomar

Diazepan e não fui lá em casa buscar. Chamo-me Edmundo. Bom dia a todos que

estão aqui, bom dia a todos do Planeta, do universo infinito. Boa vida a todos! Minha

ex-mulher, minha primeira mulher - já estou na terceira - me disse que não poderia

dar título a nada, porque estaria rotulando e isso é a pior coisa que existe. Mas o

título do meu texto é “Ser e Estar Sendo Povo”. Ser povo é estar no início do início,

tornar-se cidadão é um dos direitos do saber. Às vezes, agimos como o povão e nem

por isso somos menores, maiores ou piores. Somos na nossa exata medida. Para ser

cidadão é preciso ser povo. É preciso estar para ser povo. Dê ao povo o que o povo

quer na sua exata medida, nem mais nem menos. O povo, o cidadão têm o direito a

ter mais consciência.

O Sr. Presidente - Obrigado, Edmundo. Agradecemos muito a sua sugestão, que foi

de grande valia. Cidadania é isso mesmo. São as duas faces da política dos direitos

humanos:  cidadania  e  dignidade  humana.  Com  a  palavra,  o  Sr.  Vinícius  Marcos

Nonato  da  Silva,  da  Comissão de Direitos  Humanos da OAB e  do Sindicato  dos

Advogados de Minas Gerais. 

O Sr. Vinícius Marcos Nonato da Silva - Bom dia a todos. Na pessoa do Deputado

Durval  Ângelo,  cumprimento  a  Mesa,  os  demais  presentes,  lideranças  sociais  e

população  em  geral.  Ontem,  analisei  o  documento  do  Fórum  e  vi  que  um  dos

assuntos em pauta é justamente o acesso à justiça como garantia do exercício dos

direitos humanos. Entendo que os três pilares que possibilitam o acesso da grande

massa da população à justiça são a Defensoria Pública, os DAJs e os sindicatos dos

trabalhadores,  que  possibilitam  aos  trabalhadores  terem  os  seus  direitos,

principalmente perante à Justiça do Trabalho. Entretanto, ultimamente, vimos uma

certa reação e  resistência  da justiça em relação ao Sindicato dos Trabalhadores,

principalmente quando o Sindicato atua na qualidade de substituto processual dos

trabalhadores da  categoria que representa.  Recentemente,  a  título  de  exemplo,  o

Sindicato dos Rodoviários ajuizou várias ações na Justiça do Trabalho pleiteando a

garantia de direitos dos trabalhadores, o cumprimento de convenção coletiva, o direito
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a receber por insalubridade, e a reação desse órgão foi lamentável. Ouviu-se nos

corredores  boatos  de  que  Juízes  se  reuniram  para  dar  decisões  conjuntas  para

extinguir as ações. Mais triste ainda é ver que esses boatos estão se concretizando

na  prática.  Vi  no  documento  que  uma  das  propostas  da  Comissão  é  fazer  o

recrutamento de magistrados para a formação política. Gostaria de endossar esse

projeto. Como disse o Desembargador Herbert, citando Norberto Bobbio, a questão

de direitos humanos é também uma questão política. Então, ela tem de ser tratada

nesse campo. Os magistrados têm de entender que a decisão deles no processo não

se esgota ali, ela afeta toda a relação capital-trabalho e enfraquece, aliás, a luta dos

trabalhadores na mesa de negociação, quando o empresariado e a classe patronal se

sente forte, até mesmo para recusar a negociar à mesa achando que o Judiciário vai

conseguir  resolver  os  seus  problemas.  Gostaria  de  deixar  essa  mensagem,

principalmente lembrando que trabalho é o direito mais inerente, a característica mais

inerente ao ser humano, então tem de ser tratado com carinho. O trabalho digno é um

dos pilares da questão dos direitos humanos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Vinícius. Com a palavra, Clarise Fernandes da Silva,

da ONG Clarosofia Núcleo Mundial. 

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Boa-tarde. Sou Presidente da ONG Clarosofia

Núcleo  Mundial.  Uma das  preocupações  da  ONG Clarosofia  Núcleo  Mundial  é  a

questão real do desenvolvimento humano, da proteção da pessoa humana. A nossa

instituição é  sistematizada  por  84  gestões,  nas  quais  está  inserida  a  defesa dos

direitos humanos.

Muito antes de ser Presidente da Clarosofia Núcleo Mundial, com 17 anos de idade,

participei do movimento feminista pelas Diretas Já. Feminista, não: na verdade, cá

pra nós, nesse movimento, houve total desencontro, total desinformação das pessoas

que se propuseram a realizá-lo. Naquele momento, enquanto as mulheres estavam

querendo atacar os homens, eu, adolescente, toda inocente, muito apaixonada, bem-

amada, sugeria que a gente se preocupasse em resgatar a família, os conceitos e os

valores tangíveis à família. Era uma luta ombro a ombro, ao lado dos homens. Aliás,

diante de um grande homem sempre há uma grande mulher, e vice-versa. Temos de

hastear a bandeira para erradicar o desemprego e a violência contra a criança e o
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adolescente, o adulto, o idoso, o ser humano em geral. Os direitos humanos vieram

para garantir  os direitos  fundamentais.  E,  nas Diretas  Já,  só queriam discutir  um

segmento e colocar os direitos humanos em uma redoma, mas não é assim.

Os direitos humanos têm de ser discutidos como um todo. Com isso, quero dizer

que hoje vivemos a subversão dos valores, o que está fazendo a sociedade viver uma

convulsão social.  E  essa convulsão social  está causando danos muito grandes à

nossa sociedade. Por isso precisamos investir na prevenção. Recentemente, recebi

duas  voluntárias,  uma  da  Inglaterra  e  outra  da  Alemanha,  que  estão  totalmente

estupefatas com o que aconteceu no setor. O que é cidadania lá? Vocês acham que

uma família que não tem fonte de renda e que não está qualificada fica desamparada,

vai  para  a  criminalidade?  Não  vai,  porque  o  governo  tem  a  responsabilidade  de

amparar  a  família,  liberar  subsídio  de  determinado  salário,  moradia,  qualificar,

capacitar e evitar que essa família seja vítima de violência ou de genocídio. Essa

família é efetivamente protegida,  enquanto aqui só se investe no curativo,  que se

torna muito mais caro que a prevenção.

Gostaria de encaminhar uma proposta para as famílias que não têm subsídio, que

não  estão  qualificadas.  Tentei  incluir  isso  no  PPAG,  mas  não  foi  acatado.  Que

venham liberar subsídio para a manutenção dessas famílias, para monitorá-las com

psicólogos, qualificá-las, de preferência em parceria com a nossa ONG Clarosofia,

que é uma bandeira nossa, porque a vida não pode continuar sendo banalizada. A

subversão de valores hoje prioriza investir muito mais em tecnologia que em seres

humanos. Temos de investir no capital humano, literalmente. É importante investir na

tecnologia,  mas,  primeiramente,  deve-se  priorizar  o  ser  humano.  Se  quisermos

combater a criminalidade, temos de ter responsabilidade social. Temos de lembrar

que  hoje  os  representantes  públicos  estaduais  e  federais  recebem  salários  que

variam  para  mais  de  R$100.000,00.  Como  garantir  direitos  humanos  com  uma

disparidade real quando a maior força produtiva, de 80% da população, é obrigada a

viver  com  um  salário  mínimo  para  pagar  água,  luz,  telefone,  outros  impostos,

alimento, bancar uma criança?

Outra  coisa,  a  professora  tem  por  obrigação  ensinar,  e  não  educar.  Educar  é

obrigação dos pais. Com isso, é preciso urgentemente amparar a família que não tem
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subsídio. A mãe tem de voltar a ser educadora de seus filhos, efetivamente, porque,

se ela não for educadora, não colaborará para uma educação de qualidade. Faço

esse apelo. Não me admiro se estiver errada, por causa da inversão de valores e do

capitalismo selvagem.  É  preciso  que haja  reforma e  aplicação dos  três  Poderes,

sobretudo do Legislativo, na revisão dos Códigos de Processo Civil  e Penal  e da

aplicação deles literalmente. Obrigada, desculpem-me e um abraço.

O Sr.  Presidente  -  As  propostas  elaboradas  agora  também  serão registradas  e

incluídas no “site”, talvez com uma síntese. Quem quiser uma precisão melhor deve

encaminhar  por  escrito.  Com a  palavra  Maria  Tereza,  do  Grupo de Amigos  e  de

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade. 

A Sra. Maria Tereza dos Santos - Falarei um pouco sobre a revista feita no familiar

quando entra no presídio para visitar seu ente querido, que está ali dentro. A pergunta

é: “O que deverá estar na agenda de Minas para promover o desenvolvimento do

Estado?”. No que diz respeito ao familiar do preso, já sei o que é. Deverá estar a

proibição  dessa  revista,  que  é  inconstitucional,  ilegal  e  vergonhosa.  Ela  fere  a

dignidade humana. Por que o familiar do preso tem de passar por essa revista e o

Diretor do presídio não? Por que o familiar tem de passar por essa revista e o Agente

Penitenciário não? 

Todos nós sabemos o tamanho - serei bem banal - do buraco do corpo de uma

mulher. Lá dentro, definitivamente, não cabe uma barra de 1kg de maconha. É isso

que se apreende nos presídios. Como isso entrou lá? No corpo de uma mulher não

foi. Tem saído na mídia que agentes são presos por tráfico de drogas. Por que eles

podem entrar com a droga para vender no presídio e o Estado fica fazendo vistas

grossas disso? Por que, quando viajo para outro Estado, passo pelo “scanner” no

aeroporto, a Polícia Federal me vira do avesso, sem que eu precise tirar a roupa,

abaixar, sem me esculachar com palavras malditas, e, no presídio, tenho de passar

por tudo isso? Por que não colocam “scanner” em todos os presídios? Porque, se

colocarem “scanner”  nos presídios,  vão acabar  com o negócio  lucrativo,  que  é a

venda de drogas pelos  agentes do Estado, que estão ali  para cuidar dos presos.

Queremos que acabem com isso. 

Outra coisa que deverá estar na agenda da Assembleia é uma investigação séria
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para  sabermos  o  porquê  de o  governo  de  Minas  insistir  em privatizar  o  sistema

prisional. Definitivamente, preso não é mercadoria. Os outros países estão visitando o

Estado de Minas para levar para eles o modelo Apac, que tem dado muito certo em

Minas. Na Apac, gastam-se em média R$500,00 por preso, o governo quer privatizar

o sistema prisional para gastar R$2.400,00 por preso. Para onde vai esse dinheiro?

Para o bolso de quem? Alguém está ganhando muito dinheiro com isso.  Nós, da

sociedade,  é que vamos ter  de pagar  por  isso? Isso deverá  estar  na  agenda da

Assembleia. Queremos saber para onde vai esse dinheiro. Tenho a certeza de que

para cuidar do preso não é. Obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Maria Tereza. Com a palavra Ideslaine, da Ocupação

Dandara. 

A Sra. Ideslaine dos Santos Pereira - Sou da Ocupação Dandara. Na verdade, farei

uma  pergunta  sobre  a  qual  quero  que  reflitam.  Quando  os  órgãos  competentes

tomarão, realmente, a verdadeira decisão de ajudar as ocupações? Não adianta falar

só que apoiam, não adianta querer nos ajudar depois de chegar à situação em que

está a Camilo Torres. Um exemplo: 300 famílias correndo o risco de ir para o meio da

rua, sem ter onde morar. A resposta que deu na mídia foi: “40, talvez a Prefeitura

cuide; 260, se virem”. Então, como eles vão se virar, se estão morando lá? Sou da

Ocupação Dandara, onde há 887 famílias. São, mais ou menos, 3 mil a 4 mil pessoas

morando lá dentro. Pergunto: essas 3 mil a 4 mil pessoas terão de acampar na frente

da Prefeitura para morar lá? Na verdade, para nós a única solução que nos chega é:

o Defensor e o Ministério Público estão fazendo isto e aquilo, mas, logo depois, vem

uma liminar de despejo. Será que teremos de ser presos para os direitos humanos

olharem para nós? 

Uma família verá um trator  chegar  e destruir  a  única casa que tem e ficará de

braços  cruzados?  Com  certeza,  muitos  idosos  sofrerão  infarto  e  haverá  muita

borracha e pimenta, que é o que a polícia tem para nós. Como eles dizem, “esse

bando de favelados merece isso”.

Pergunto a vocês mais uma coisa: será que precisaremos cair lá no fundo para

poder abrir a boca e dizer que temos mesmo um defensor que cuida de nós, como

população?  Não  fui  para  o  Ocupação  porque  quis,  mas  por  necessidade.  Minas
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Gerais me colocou lá. Meu marido recebia um salário mínimo, as crianças e também

eu estávamos passando mal e não tínhamos remédio. Assim, fomos parar naquele

lugar. Se hoje estou naquele lugar, não é porque quero. Ninguém quer ser humilhado.

Ninguém quer chegar à rua e ouvir dizer “esse é mais um sem-terra”.

Estamos lá porque necessitamos. Para quem ainda não andou dentro da Ocupação

Dandara e para vocês que estão na Mesa, quero dizer que lá já não é uma favela.

Convidamos todos a visitar  o lugar.  Estamos fazendo o que Minas Gerais deveria

fazer: um bairro organizado, com praça, área para posto e escola. Nós, moradores,

construímos tudo isso com os nossos braços.  Cada casa que está lá  não custou

R$1.500,00. Cada casa que está lá custou de R$600,00 a R$700,00, porque é feita

em  mutirão.  Falam  que  somos  fura-filas  do  Minha  Casa,  Minha  Vida.  Uma  fila

imaginária que não existe?!  Como ficamos com alguém em uma fila, tendo ela se

inscrito há 10 anos? Se ela não tinha onde morar, teve de se virar e ir para outro

lugar. No Minha Casa, Minha Vida, em Belo Horizonte, não há nada com menos de

três salários mínimos. Na minha casa não tem três salários mínimos. Então, sinto

muito, mas é na Ocupação que vou continuar. Obrigada. 

O Sr. Presidente - Acho que o apelo da Ideslaine vale para todos nós, que somos

dos direitos humanos. Em uma sociedade democrática de direito, cada cidadão tem

responsabilidades  com  direitos  humanos.  A  Comissão  de  Direitos  Humanos

institucionalmente já esteve lá por duas vezes. Houve seis debates sobre a Ocupação

Dandara. A insensibilidade da Prefeitura é muito grande. Também por igual número

de  vezes  estivemos  no  Tribunal  de  Justiça  com  o  Prof.  Fábio  Santos  e  outros

advogados. A Comissão de Direitos Humanos marcará uma nova visita à Ocupação

Dandara, e, nessa oportunidade, todos que estão aqui serão convidados para ir lá e

manifestar apoio à luta das famílias do local. Todos os que estão aqui receberão o

convite com a data da visita formal, mais uma da Comissão de Direitos Humanos.

A questão da moradia é um problema sério. Também acompanhamos o caso dos

predinhos  de  Santa  Teresa,  há  16  anos.  Eu  e  o  Deputado  João  Leite  fomos  as

primeiras autoridades que chegamos lá, mas sabemos que o poder da Comissão de

Direitos Humanos é mais moral, não temos poder de execução. Contudo, depois do

Carnaval, marcaremos uma visita à Dandara para manifestar apoio às famílias, e isso
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será divulgado para todos.

O Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça - Quero só fazer um esclarecimento. Também

estivemos lá, o Fórum Mineiro de Direitos Humanos e o Vicariato da Arquidiocese de

Belo Horizonte. Conheço tanto lá quanto a Ocupação Camilo Torres e a Ocupação

Irmã  Dorothy.  Estivemos  nesses  três  lugares  e,  no  dia  16,  acompanhamos  a

audiência pública que houve lá com o Comando da polícia, na Camilo Torres. Houve a

presença da comissão da Assembleia, a todo o tempo, abrindo espaço.

Registro também a ação da Câmara Municipal em apoio a essas comunidades, por

meio do Vereador Adriano Ventura. Essas duas esferas de poder estão buscando

iniciar  o  diálogo  com  as  entidades  a  todo  o  tempo.  Estão  tentando  vencer

resistências, indiscutivelmente. Mas, com firmeza, cada vez mais estaremos lutando

para abrir espaço para essa discussão.

O Sr. Presidente - Aliás, Emílcio, poderíamos fazer uma caravana de cidadania e

direitos  humanos  e  visitar  as  três  ocupações  num  dia  só.  Vamos  montar  uma

estrutura  na  Assembleia  e  alguns  ônibus  sairão  daqui.  Todos  serão  convidados,

esperamos  que  os  ônibus  estejam  cheios.  Então,  vamos  fazer  uma caravana de

cidadania e direitos humanos nas três ocupações, a fim de manifestar de forma mais

clara esse apoio. Com a palavra, a Sra. Egídia Maria.

A  Sra.  Egídia  Maria  de  Almeida  Aiexe  -  Vou  pedir  licença  para  fazer  uma

consideração rápida e terei de retirar-me em seguida, pois estou comprometida com o

encontro de formação do Centro Nacional dos Direitos da População em Situação de

Rua, que terá sede em Belo Horizonte. Minas Gerais tem esse protagonismo na área

dos movimentos sociais. 

Acho que temos de sair daqui com uma proposta mais efetiva, a Ideslaine tem toda

a razão nesse ponto. Ficamos apoiando, mandando “e-mail”, enviando ofício, mas,

concretamente, temos de sair daqui com a proposta de criação do Conselho Estadual

das Cidades, em que vamos pensar todas essas políticas. Aí atenderíamos às duas

questões que foram abordadas com muita ênfase, que dizem respeito a Ribeirão das

Neves  e  a  outros  Municípios  que  estão  em  situação  de  risco,  no  aspecto  da

segurança  econômica.  Dentro  da  discussão  que  é  feita  no  Fórum  Nacional  da

Reforma  Urbana,  proponho  a  criação  do  Sistema  Nacional  de  Desenvolvimento
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Urbano.  Seria  pensar  esse  desenvolvimento  urbano  como  uma  política  nacional,

como um sistema e, dentro dessa proposta, a criação dos conselhos das cidades, em

que reuniremos setor público e sociedade civil de forma paritária, a fim de pensar em

saneamento ambiental,  habitação, transporte, mobilidade, controle do uso do solo,

políticas  de  desenvolvimento  territorial,  programas  multissetoriais  e  agendas

compartilhadas entre os diversos entes federados. Essa proposta tem de sair deste

fórum, não vamos adiar  mais  isso.  Sem a criação de um comitê intersetorial  das

cidades,  não  conseguiremos  caminhar;  vamos  ficar  só  na  lamentação  e  não  na

proposição. Obrigada a todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Cláudio Rodrigues.

O Sr.  Cláudio Rodrigues - Obrigado. Sou Cláudio Rodrigues e atuo no mandato

coletivo popular do Deputado Paulo Lamac, que ontem assumiu a Vice-Presidência

da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Tenho  certeza  de  que  será  uma  grande

colaborador dessa Comissão, que tem na Presidência o ilustre Deputado. Aproveito

para agradecer a oportunidade e para cumprimentar a Mesa e todos os presentes.

Quero  fazer  algumas  considerações,  prestando,  primeiramente,  minha

solidariedade à população de Neves, que já sofre muito e à qual, de maneira violenta,

está sendo imposto mais um presídio. 

O Sr. Presidente - São oito novos presídios.

O Sr. Cláudio Rodrigues - Exato. Para se ter uma ideia, eu estava outro dia numa

reunião  em  Neves  e  um  companheiro  contou  que  estava  com  o  filho  para  ser

atendido numa emergência quando chegaram quatro prisioneiros. E imediatamente a

ordem  de  atendimento  foi  priorizada  em  benefício  deles.  Nada  contra  isso.  O

prisioneiro precisa de atendimento e tem direito a ele, mas pergunto: e a população

de  Neves?  Como serão  resolvidas  essas  questões?  Falta  moradia  em  razão  da

mudança dos familiares, que vão para a cidade para estarem próximos dos seus

entes queridos. Quero prestar essa solidariedade e, é lógico, não poderia deixar de

posicionar-me em relação à tragédia ocorrida na Vila Cafezal. Os companheiros já

estão  presos,  tomara  que  sejam  atingidos  pela  nossa  Comissão  de  Direitos

Humanos.  E,  permanecendo  na  cadeia,  que  possamos  garantir  a  eles  uma  boa

estada lá. 
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O Sr. Presidente - Com certeza.

O Sr. Cláudio Rodrigues - Quero posicionar-me em relação a duas questões, pois

não há como falar em direitos humanos sem tocar nesses assuntos. Primeiro, há a

necessidade de uma reforma no Judiciário.  Não há como fazermos esse embate,

ocuparmos este espaço e, depois, vermos um sistema judiciário que não permite o

acesso  da população;  um  sistema pago,  capitalista.  Sabemos  que  têm acesso  à

Justiça os que podem pagar um bom advogado. Quem precisa ir à Defensoria Pública

reivindicar atendimento pode esquecer, pois ficará sem justiça. Não temos justiça de

verdade no Brasil para atender à população. A reforma do Judiciário é necessária, a

fim de se garantir o acesso da população a esse bem precioso, que é a justiça. 

Segundo,  não  há  como  falarmos  em  direitos  humanos  ou  em  democracia,  se

estamos  sujeitos  a  essa  implacável  censura  nos  meios  de  comunicação,

especialmente em Minas Gerais.  É impossível termos a plena garantia  de nossos

direitos,  uma  democracia  justa  e  igualitária,  quando  observamos  fatos  como  os

ocorridos no ano passado. Na época, o pessoal de uma comunidade quilombola de

São João da Ponte, Norte de Minas, foi preso e levado para uma cidade em blocos,

famílias  inteiras,  inclusive  crianças.  Eles  ficaram,  durante  horas,  em  exposição

pública, algemados, enquanto os fazendeiros passavam para provocá-los. Não vimos

sequer uma linha sobre o fato ser publicada na imprensa mineira, que se calou, como

ocorre há oito anos no Estado. Ter direitos humanos é ter uma Minas sem censura.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Hélio Pereira Leitão, da Associação dos Usuários

de Transportes Coletivos Urbanos Terrestres de Minas Gerais.

O Sr.  Hélio  Pereira Leitão - Bom dia,  Deputados,  especialmente Durval Ângelo,

incansável cidadão na defesa dos direitos humanos. Serei breve. Primeiramente, faço

uma crítica a este fórum, dirigindo-me à Comissão de Transporte e Obras Públicas.

Por que a Comissão não está discutindo o transporte público neste fórum? Entendo

que não há desenvolvimento, se não há uma política adequada para esse setor.

A  outra  questão  é  a  seguinte:  quando  as  nossas  autoridades  -  Executivo  e

Legislativo  -  aprovarão  uma  lei  que  venha  banir  definitivamente  das  nossas

Corporações os policiais “fichas sujas”, da mesma forma como estão fazendo com os
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políticos? O episódio ocorrido não é novidade: dois  dos policiais acusados já são

criminosos e respondem a processo, enquanto vestem uma farda tão digna como a

da polícia. Por que eles ainda não foram excluídos? Foi necessário esperar mais um

crime? Agora os jornais publicam que estão presos. Ora, daqui a alguns dias estarão

na rua. Srs. Deputados, os senhores precisam fazer uma lei que, de fato, obrigue o

policial a ter ficha limpa para exercer suas funções, pois, caso contrário, nada disso

resolverá.

É uma vergonha assistirmos a essa violência, a essa intriga entre as Polícias Civil e

Militar. Os policiais, que são pagos por nós, estão ali para nos defender, e não para

fazer intrigas. O policial que não estiver satisfeito com o seu soldo deve procurar a

sua vocação. Ele precisa estar satisfeito com o que ganha para não se envolver em

propina e em corrupção.  Termos um policial  que seja um verdadeiro cidadão é a

necessidade da Polícia de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Hélio. Com a palavra, o Sr. Walney José de Almeida,

Presidente da Associação dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Walney José de Almeida - Bom dia a todos! Gostaria de fazer uma pergunta

aos membros da Mesa. (- Lê:) “Por que Minas Gerais não acompanha a maioria dos

Estados  brasileiros  bem como a  segunda diretriz  mais  votada na Conseg,  que é

promover a autonomia e a modernização dos órgãos periciais criminais, por meio de

orçamento próprio, como forma de incrementar a sua estruturação, assegurando a

produção isenta  e qualificada da prova material,  bem como o princípio  da  ampla

defesa e do contraditório, em respeito aos direitos humanos?” Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Walney. Com a palavra, o Sr. Josadac Marques, do

Instituto Mãos e Vozes. 

O Sr.  Josadac Marques -  Neste momento,  Sr.  Deputado,  gostaria  de quebrar  o

silêncio que está dentro de mim. Há quase três anos - estarão completos em alguns

dias - o meu pai foi vítima de um atropelamento. Moro em Manaus, no Amazonas. O

jornal e a televisão divulgaram a notícia, mas somente depois a recebemos. Quando

cheguei a Belo Horizonte, encontrei o meu pai no CTI. Depois, quando fomos buscar

os documentos, mesmo depois de o fato ter sido divulgado pela televisão, jornal e

rádio - e a população fotografou -, no hospital, o laudo dizia que o acidente havia
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acontecido dentro de casa. 

Meu pai  permaneceu durante 90  dias  no CTI.  Neste momento,  pela quarta vez

depois do acidente e do falecimento do meu pai, a minha irmã também está no CTI.

Durante 22 anos, deixei de cumprir um dos meus compromissos como cidadão por

indignação. Nesse tempo dirigia-me a uma seção eleitoral apenas para justificar o

meu voto. No ano passado, depois de 22 anos, renovei o meu título, pois precisava

atualizar o meu passaporte. Nos últimos 20 anos, este é o quarto evento público de

que participo depois que abandonei o meu emprego público. 

Nos  últimos  cinco  anos,  o  meu pai  não  pôde  ver  o  trabalho  que  iniciou  como

cidadão, pois foi  camelô, vendedor de doces e deu origem a uma ONG que está

presente  em  126  países.  Cansados  de  esperar  algumas  respostas,  passamos  a

pensar no que fazer, pois o problema já conhecíamos. Permita-me usar o minuto que

me resta para virar a moeda. Como família, tomamos a decisão de usar o dinheiro

que gastaríamos com advogados para dar início a uma campanha social. No próximo

‘dia 15 de abril, quando estará perto de completar os três anos do acidente do meu

pai, acontecerá no Brasil e na América do Sul uma campanha chamada “Amigos da

esperança”. Depois desses 22 anos no anonimato, acredito ser ainda possível termos

esperança.  Foi  produzido  um livreto chamado “Ainda existe  esperança”,  que será

distribuído no Brasil, no dia 15 de abril. São 10 milhões de exemplares. Em agosto,

distribuiremos  em  Belo  Horizonte  600  mil  DVDs  para  mostrar  que  ainda  existe

esperança. Por quê? Na realidade, se fôssemos esperar a morosidade do processo

jurídico  e  outras  situações...  Temos  muitas  respostas.  O  meu  pai  faleceu  e  não

voltará, mas ainda desejo fazer o que posso pelas outras pessoas. 

Gostaria de firmar um compromisso com esta Casa. Há pouco foi falado sobre o

protagonismo  parlamentar.  Pelo  quinto  ano  consecutivo,  aguardo  a  confirmação

internacional de um programa de protagonismo jovem e juvenil.  Nos últimos cinco

anos, o nosso projeto social foi citado como referência internacional num programa na

página Brasil. Não tenho recursos para desenvolver esse trabalho, mas gostaria de

voltar  a  esta  Casa  daqui  a  cem  dias  para  mostrar  o  trabalho  que  estamos

desenvolvendo no Brasil e no mundo e que permitiu que ele fosse citado, em cinco

anos  consecutivos,  como  um  dos  projetos  de  destaque  do  Brasil  no  relatório
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internacional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Josadac. Se você quiser, poderemos marcar uma

audiência  pública  na  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Hoje,  a  TV  Assembleia

transmite, ao vivo, para mais de 300 cidades de Minas Gerais e também para outros

Estados, e você poderá, com toda certeza, apresentar esse projeto. Temos também a

transmissão  da TV Assembleia  pela  internet,  permanentemente.  Podemos  marcar

essa audiência. Como você viu aqui, o que nos move na luta pelos direitos humanos

é o princípio da esperança. Esse é o nosso princípio fundamental.

O Sr.  Josadac Marques - Muito obrigado, vamos deixar esse material para cada

Deputado e para as outras entidades.

O Sr. Presidente - Vamos encaminhá-lo, pode ter certeza.

Com a palavra, o Sr. Gustavo Corgosinho, da Defensoria Pública de Minas Gerais,

setor de direitos humanos.

O Sr. Gustavo Corgosinho - Bom dia, Deputado Durval Ângelo, na pessoa de quem

cumprimento  os  membros  da  Mesa e  os  demais  presentes.  Venho  a  esta  Casa,

representando a Defensoria dos Direitos Humanos, para dizer, neste fórum, o que

sugerimos para o desenvolvimento de Minas Gerais, que é uma melhor estruturação

da Defensoria Pública. Em várias falas que nos antecederam, pudemos notar que o

povo  está  clamando pela  presença  da  Defensoria  Pública.  A verdade  é  que  hoje

somos poucos Defensores no Estado de Minas Gerais. Quando fiz o concurso para a

carreira da Defensoria Pública, em 1997, ingressando em 1998, nós totalizávamos

750 Defensores em todo o Estado. Depois do terceiro concurso tivemos o quarto,

quando ingressaram mais 110 colegas. Depois tivemos o quinto concurso, quando

ingressaram mais 150 colegas. São 750, mais 110, mais 150, que dá um total de 464

Defensores no Estado. Como pode essa matemática de subtração com a entrada de

novos colegas? A verdade é que durante esses 12 anos tivemos uma evasão da

carreira da Defensoria Pública de 546 colegas, dos quais 146 saíram em razão de

uma  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Mas,  excluindo  esses,  aqueles  que

escolheram  sair  da  carreira  foram  406,  o  que,  dividido  pelo  número  de  dias,  dá

exatamente um Defendor  Público  abandonando a  carreira  a  cada 10,7  dias.  Não

posso dizer se hoje somos realmente 464, porque esses dados já têm mais de 20
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dias.  Pode  ser  que  já  sejamos  462.  Tudo  isso  acontece  em  razão  da  falta  de

investimento  em  Defensoria  Pública,  das  condições  adversas  de  trabalho  dos

profissionais que, mesmo sendo poucos, têm que fazer das tripas coração para tentar

atender  à  população.  E  sem  acesso  à  justiça  não  adianta  o  reconhecimento  de

qualquer outro direito porque não há como exigi-lo  na Justiça. Como falou a Dra.

Márcia, fica como letra morta.

Finalizo dizendo que vejo com muita indignação a notícia veiculada pela imprensa

de  que  a  Defensoria  Pública  estaria  omissa em face  ao  grave  caso ocorrido  no

Aglomerado da Serra. No dia seguinte foi  instaurado um procedimento na direitos

humanos, sendo solicitadas todas as informações necessárias. As indenizações que

forem de direito daquelas pessoas serão pleiteadas. Fica aqui o nosso inconformismo

com  essa  minoria  de  irresponsáveis  da  imprensa  que  tentam  jogar  o  nome  da

Defensoria Pública em total descrédito, apesar do trabalho de anos, de dificuldades e

privações  pelas  quais  passam  os  valorosos  e  combativos  colegas  da  Defensoria

Pública mineira, que venho defender, Deputado Durval Ângelo, com indignação, em

face  das  notícias  veiculadas  sobre  uma  omissão  que  não  existe  nem  existirá.

Continuaremos sempre ao lado do povo.

Pedimos socorro à Assembleia para que a segunda mais antiga Defensoria Pública

do Brasil - perdendo apenas para a do Rio de Janeiro - não se torne a última em

investimentos, em desenvolvimento, como está colocado nos três diagnósticos, que

poderão ser consultados nos “sites” do Ministério da Justiça, da Associação Nacional

dos Defensores Públicos e no próprio material distribuído aqui pelo fórum. Como os

senhores podem perceber, tudo o que está em vermelho representa os Municípios

onde não existe a figura do Defensor Público. A minoria de Municípios em azul são

aqueles que possuem colegas em condições de lutar pela população. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Gustavo. Com a palavra, Cynthia Camargo, autônoma,

de Belo Horizonte. 

A  Sra.  Cynthia  Camargo  -  O  meu  nome  é  Cynthia  Camargo.  A Egídia,  que,

infelizmente, foi embora, convocou a sociedade civil e o poder público para discutirem

a formação dos conselhos, o que se pretende não só em direitos  humanos,  mas

também  em  outros  segmentos.  Gostaria  que  ela  conclamasse  também  os
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empresários. Acabei de fazer parte de um projeto-piloto que está sendo desenvolvido

em quatro Municípios brasileiros, um deles localizado em Minas. Esse projeto cria um

grupo de trabalho constituído por representantes de empresários, do poder público e

da  sociedade  civil.  Gostaria  de  abordar  a  ascensão  das  classes  D  e  E.  Essa

ascensão é mais econômica, e não de direitos. As pessoas julgam que, se tiverem

mais  dinheiro,  poderão  comprar,  consumir,  ter.  Isso  ocorre  mundialmente,  e  não

apenas no Brasil; é a formação burra de uma sociedade. 

Recentemente,  um antropólogo disse em um de seus  livros  que a violência no

trânsito vem do pensamento de que o meu carro é melhor que o seu, então tenho

mais direitos. O Deputado Durval Ângelo e outros comentam que direitos humanos,

às vezes, fazem parte do aspecto moral. Esta é uma Casa Legislativa, vocês podem

propor  leis.  Vamos  para  a  prática.  Resumindo,  precisamos  melhorar  a  nossa

qualidade  de  educação,  de  saúde,  de  meio  ambiente,  para  termos  direito  a  ter

direitos, como dizem. Caso contrário, vamos discutir, discutir, mas não chegaremos a

lugar nenhum. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cynthia. Com a palavra, Denilson Martins, do Sindpol. 

O Sr.  Denilson Martins  -  Sr.  Deputado e nobre companheiro Durval  Ângelo,  Dr.

Herbert, demais componentes da Mesa, estive aqui na quinta-feira passada, a fim de

tratar de defesa social. Fizemos uma provocação, ou melhor, um relato, e vaticinamos

que  aconteceria  uma  tragédia  se  continuássemos  tendo  uma  força  policial

descomunal  como  a  que  temos:  mais  de  50  mil  homens  sem  controle,  sem

discricionariedade, sem respeito à dignidade da pessoa humana, ocupando todos os

espaços de poder,  como se ninguém a controlasse.  Lamentavelmente,  aconteceu

com o filho e com o irmão de um policial. Não é um fato isolado, como dizem o Dr.

Anastasia, o Dr. Cláudio Beato e o Hugo, da Secom, que controla a imprensa neste

Estado. Trouxemos um corolário,  que colocamos nas mãos do João Leite,  não de

agressões feitas ao pezinho rachado, ao presidiário, Dr. Herbert, mas de agressões

feitas a policiais. A última fronteira do criminoso até o criminoso de farda é o policial.

O Juiz está com a caneta na mão; ele manda, mas quem executa é o policial. Quando

um  militar  dá  tapa  na  cara  de  um  Delegado,  dá  tapa  na  cara  de  um  Agente

Penitenciário,  ou  quando  um  operador  de  segurança  pública  pratica  a  tortura
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colocando preso dentro de um cômodo durante seis horas, é porque acabou. Esse

modelo está podre e tem que mudar, tem que ser alterado. Se o Governador tiver

responsabilidade, como comandante-chefe dessa força policial, tem que ter coragem

para  mudar.  O  modelo  de  Minas  não  é  um  modelo  para  o  Brasil.  O  que  está

acontecendo  aqui,  senhoras  e  senhores,  remonta  aos  mais  funestos  tempos  da

ditadura militar,  em que,  escondendo-se por trás de um coturno,  por trás  de uma

farda, um cidadão submete o outro. E isso não acontece pela discricionariedade da

lei. 

Durval, quero contribuir como Presidente de Sindicato, como um experiente policial

com 21 anos de operacionalidade. Hoje cheguei atrasado porque estava de plantão

em Santa Luzia, onde houve 26 ocorrências, fazendo o filtro que deve ser feito. Quem

faz o  controle  externo  da  atividade  do  policial  militar,  em  primeira  instância,  é  o

Delegado de Polícia, e, em segunda instância, é o Promotor de Justiça. Resgatando o

que  foi  deliberado  na  Conseg,  queremos  ter,  no  Brasil,  uma  polícia  cidadã,  um

policiamento  de  proximidade,  uma  polícia  comunitária,  uma  polícia  com  baixa

letalidade. Mas estamos vendo polícia matando até polícia. Queremos ter uma polícia

investigativa e que respeite as prerrogativas de uma e de outra. Hoje, Dr. Herbert, V.

Exa. é uma exceção, é uma ilha. No Tribunal de Justiça das altaneiras Minas Gerais,

temos Juízes e Desembargadores concedendo mandados de busca e apreensão a

policiais militares, sem qualquer respaldo de inquérito. Pessoas inocentes têm suas

vidas devassadas sem qualquer documento pré-processual que as garanta. Isso não

é discricionariedade. 

Vi aqui o Dr. Rodrigo Filgueira. Vejo Promotores concedendo pareceres favoráveis a

isso. A justificativa é que não há Polícia Civil.  Errado! Que se exija e que se faça

concurso para a Polícia Civil, que se exija que a polícia judiciária cumpra o seu papel.

Mas isso não está acontecendo neste Estado. Exigimos que o Governador, se tiver

honestidade, competência e coragem, faça um manual de procedimento da conduta

ética policial. Não podemos mais ter uma polícia que nos pergunte: “Você sabe com

quem está falando?” Temos uma polícia que atende telefone dentro de um banco, que

sabe que há uma lei que proíbe isso, mas, quando é repreendida, dá socos, chutes e

tapas.  Isso  não  pode  mais  acontecer.  Exigimos  um  marco  regulatório.  Se  esse
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Governador tiver coragem, se tiver discricionariedade, se o Cláudio Beato deixar e se

o Hugo, que domina a imprensa neste Estado, deixar, poderá estabelecer um marco

regulatório, mostrando qual é a atribuição da polícia preventiva. 

Vangloriam-se  de  fazer  40  mil  ocorrências  por  mês.  Isso  é  um  atestado  de

incompetência. Se foram feitas 90 mil ou 40 mil ocorrências, foi porque deixaram de

prevenir  40  mil  delitos,  deixaram  de  prevenir  a  vida.  Hoje,  existe  uma  linha  de

montagem de ocorrências e de processos: Ctrl C e Ctrl V. A ditadura do boletim de

ocorrências  acaba  com  vidas  humanas,  acaba  com  a  liberdade  de  ir  e  vir  de

cidadãos.  Arrebentam  a  vida  das  pessoas,  colocando  no  boletim  de  ocorrência

versões falaciosas, como aquela de anteontem de que os dois “de cujus” estavam

vestindo fardas, que os dois defuntos estavam vestindo fardas. Ou pior, adjetivaram

dois cidadãos honestos, porque os chamaram de marginais. A emissora que divulgou

isso  foi  colocada  para  correr.  Graças  a  Deus,  o  Aglomerado  da  Serra  é  uma

comunidade  consciente,  madura,  que  sabe  lutar  por  seus  direitos.  Ela  tem  rádio

comunitária, associação comunitária e líderes que não deixam que a versão falaciosa

de um boletim de ocorrência impere sobre a vida de um povo e de uma nação. Fica

aqui a sugestão do manual de procedimento policial e de ética, o marco regulatório e

a  polícia  cidadã,  que  é  discurso  bonito  na  boca  do  Governador  Anastasia  e  do

Cláudio  Beato,  mas  eles  são  incapazes  de  colocá-lo  em  prática.  Que  Deus  os

abençoe. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  companheiro.  Com  a  palavra,  Raimundo  Batista

Ferreira, Vereador de São Gonçalo do Pará.

O  Vereador  Raimundo  Batista  Ferreira  -  Boa  tarde  a  todos  os  presentes.

Cumprimento a Mesa na pessoa do Deputado Durval Ângelo. Bom seria não precisar

existir  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  fazer  essa  defesa,  pois,  se  é

necessária,  é porque existe violação de direitos por parte do Estado. Às vezes, o

descumprimento dos direitos é fomentado pelas próprias instituições. Citarei algumas

e  me  basearei  na  minha  cidade,  São  Gonçalo  do  Pará,  pois  os  fatos  que  lá

acontecem possivelmente se estendem a todo o Estado.

Quando uma pessoa procura um posto de saúde, em sua fadiga e estresse, tem

que ser atendida da forma correta, com respeito e dignidade. Entretanto, em minha
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cidade, ao procurar, desesperada, por esse atendimento, ela encontra funcionários

que não a recebem bem, e, para qualquer reclamação feita,  pequena que seja, é

chamada a Polícia Militar, que, se faz não sei o que, em vez de registrar a omissão do

socorro, faz um boletim de ocorrência de atrito verbal. Esse ato facilita ao Delegado

sobrestar essa ocorrência e, de certa forma, protelar a questão. Isso, porque é amigo

do Prefeito e dos políticos. Essa é uma das nuanças.

É importantíssimo também que, a partir do momento em que instituições se dizem

protetoras  e  institucionalizadas,  os  órgãos  públicos  tenham,  em  seu  quadro,

funcionários efetivos, como é obrigatório por lei.  Desembargador, considero errado

que, na minha cidade - e creio que o problema se estende a todo o Estado -, o Chefe

do Executivo contrate escrivães para a Polícia Civil, para a elaboração de inquéritos

que gerarão processos contra o próprio Município.  Ou seja,  cada Poder  deve ser

harmônico,  independente e livre. Mas será que realmente o é, uma vez que,  nas

cidades do interior, o poder está com quem grita, diz, responde e dá as cartas? Esse

é um problema muito importante e deve ser debatido nesta Assembleia.

Além  disso,  gostaria  de  sugerir  ao  Deputado  Durval  Ângelo  que  estude  a

possibilidade de serem criadas comissões de direitos humanos em todas as Câmaras

Municipais de Minas Gerais. Isso seria relevante, e se faria um bom trabalho. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Estamos trabalhando com a proposta da criação de

comissões de direitos humanos em todas as Câmaras. Isso é muito importante. Com

a palavra, Kátia Ferraz, da CVI, de Belo Horizonte.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Boa tarde, Deputado Durval Ângelo. Meu nome é

Liliane Arouca do Carmo. Gostaria de pedir desculpas porque a Kátia já se retirou.

Falo em nome dela e em nome da CVI. Solicitaria mais uma vez a visibilidade do

invisível, inclusive nesta Casa. O banheiro da Câmara Municipal de Belo Horizonte é

mais acessível do que o desta Casa. Já passaram por aqui nosso ilustre João Batista,

Walter  Tosta,  Leonardo  Matos  e  precisamos  disso.  Nosso  Desembargador

infelizmente ainda não nos viu aqui.

Gostaria de dizer também que, apesar da presença do Dr. Gustavo Corgozinho, a

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com uma placa assinada pelo nosso
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Exmo. Aécio Neves, neto do patrão de meu avô, que foi motorista do nosso saudoso

Tancredo Neves,  não há acessibilidade,  não há banheiro com acessibilidade para

deficientes, não existe o profissional intérprete de libras e não existe rampa naquele

lugar. Precisamos da intervenção desta Casa a nosso favor. Muito obrigada.

O Sr.  Presidente  -  Obrigado,  companheira.  Com a palavra,  Luciana Franco,  da

Faculdade Pitágoras.

A Sra.  Luciana  Franco  -  Meu  nome  é  Luciana  Franco.  Saiu  o  novo  mapa  da

violência no Brasil. Fizeram o recorte da última década de 1998 a 2008, e um dado

gritante que me chamou muito a atenção foi a questão do futuro dos nossos jovens. A

cada ano no Brasil morrem 33 num universo de 100 mil jovens, entre a idade de 15 a

24  anos,  assassinados.  Quer  dizer:  o  futuro  do  nosso  país  está  morrendo

assassinado. E quando é feito o corte racial, esse número dobra, indo para 70,6 em

cada  100  mil.  É  uma  questão  grave.  Mais  de  100  anos  depois  da  abolição  da

escravatura o negro no Brasil ainda está sendo negligenciado pelas autoridades. Se

observarmos  nos  postos  de  trabalho,  nas  universidades,  mesmo na  Câmara dos

Deputados,  no  Senado,  quantos  negros  temos?  Quando  falamos  da  quota  para

negros as pessoas ainda discutem, argumentam e acham que está errado.

Outra  questão  que  gostaria  de  mencionar  diz  respeito  à  fila  dos  ônibus  para

Ribeirão das Neves. Vi na mídia que as pessoas chegam a ficar até três horas na fila.

Isso é ultrajante. Depois que a pessoa trabalhou o dia inteiro, quer chegar em casa e

ver sua família. E para isso pega um transporte público que não é digno nem decente.

É um direito  da  população ser  transportada com dignidade depois  de  um dia  de

trabalho.  Estamos  atrasados  pelo  menos  uns  50  anos  na  questão  do  transporte

público em Belo Horizonte e em todo o Brasil. Isso tem que ser olhado, como disse a

Dra. Márcia. Tem que haver o verbo e a verba destinada para essa questão que está

sendo esquecida.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado.  Com  a  palavra,  Cássio  Luiz,  do  Conselho  da

Juventude e morador do Aglomerado da Serra.

O Sr. Cássio Luiz Barbosa - Boa tarde a todos. Deputado Durval Ângelo, gostaria

de  agradecer  primeiramente  a  você  que  esteve  na Serra  conosco  durante  todos

esses dias. Estivemos subindo o morro junto a vocês, Paulo Lamac, Carlin Moura.
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Outro dia eu estava nesta Casa falando sobre cultura. Falávamos da dificuldade

das associações em conseguir verba para a cultura, para a dança, para a música e

ao  final  eu  falei  que  nossos  jovens  estavam  morrendo.  Está  gravado  na  TV

Assembleia.  Passou uma semana e  mataram  um menino  que  carreguei  no  colo,

amigo da minha família. Era um menino de que nós cuidamos e os policiais forjaram

aquilo tudo. Como a Comissão está à frente disso, tenho certeza de que agora o

negócio vai funcionar. Não queremos que se coloquem os sujeitos na cadeia só para

dar  satisfação,  sendo  que  amanhã  eles  vão  ficar  livres  e  depois  o  caso  vai  ser

abafado. Eles mutilaram uma família. A comunidade não desce para o asfalto, quando

morre bandido,  porque sabe que bandido não vale nada. A comunidade só desce

quando matam pessoas de bem.

Ontem, na Rádio Itatiaia, ouvi o Deputado Sargento Rodrigues e fiquei bobo com o

que ele disse, para justificar o injustificável: a prisão pela Rotam, no ano passado, de

12 mil armas. E daí? Isso é obrigação da polícia. Pago luz, água, IPTU. A Rotam não

está fazendo mais que sua obrigação. A função deles é essa. Sargento Rodrigues,

não venha com essa. É lógico que você tem de defender sua classe. Eles votam em

você. Mas na comunidade não há bobo. Acham que todos da comunidade são leigos,

não têm conhecimento. Mas vamos cobrar. A comunidade vai descer nem que seja

por  dois  ou três  anos.  A morte do Jeferson não ficará impune.  Carregamos esse

menino.

Durval, obrigado. Você viu lá no morro o tamanho do buraco no chão.

O Sr. Presidente - Ângulo de 90°.

O Sr. Cássio Luiz Barbosa - Justamente. Não precisa ser perito. O Durval, nós e as

emissoras vimos lá. Conversei com um repórter da Globo e disse a ele para tomar

cuidado com o que colocam em suas reportagens. Eles não sabem o que colocam;

editam as coisas à maneira deles. Não precisa ser perito. Quando há troca de tiros,

não são disparados no chão tantos tiros. Aquilo foi execução, covardia. Eles fazem

isso. A polícia sobe lá e faz covardia. Já vi coisa acontecer lá que nem o capeta

acredita. Um abraço.

O Sr. Presidente - Obrigado, Carlos. Como a perícia não foi feita no local, porque os

corpos das duas pessoas, Jeferson e Renilson, foram retirados, nós e o fotógrafo da



853
____________________________________________________________________________

TV Assembleia tiramos mais de 70 fotos mostrando a posição dos tiros. Encaminhei-

as ontem ao Delegado que preside o inquérito, ao Corregedor da Polícia Militar e à

Ouvidoria de Polícia. São mais de 70 fotos coloridas. Antes de ontem, estivemos no

Aglomerado. Ontem o Denílson foi à perícia. Os policiais com luvas recolheram todos

os  fragmentos  para  descaracterizar  o  local  do  crime.  Temos  três  ou  quatro

testemunhas de que eles, com luvas, para não se identificarem, descaracterizaram o

local. Isso é da época da ditadura militar. Um absurdo! Não sei o que é mais grave em

toda essa história.

Estamos recolhendo sugestões do tema “Direitos humanos” por meio do “site” da

Assembleia.  Gostaríamos  que todos  acessassem  essa  rede  para  recolhermos  as

sugestões. Antes de passar às considerações finais, passo a palavra à Sra. Kátia

Ferraz.

A  Sra.  Kátia  Ferraz  -  Boa  tarde  a  todos.  Hoje  estamos  na  comissão  de

representação  do  Fórum  Técnico  de  Segurança.  Fizemos  um  trabalho  antes  do

fórum,  nos  grupos,  e  agora  continuamos  com  as  reuniões.  Há  várias  questões

relativas às deliberações do fórum que temos tentado postar nas outras temáticas.

Gostaria de pedir à Comissão de Direitos Humanos que tentasse articular as outras

questões que postamos em relação à defesa social e à saúde. Tratamos de várias

questões relativas à vulnerabilidade dos grupos sociais, à violência contra as pessoas

deficientes. Fui entrevistada. Cerca de 100% das denúncias de direitos humanos, de

violência  sexual  e  de  agressão  contra  pessoas  com  deficiência...  Pessoas  com

deficiência estão ficando grávidas de parentes,  por  violência sexual.  Em 2009,  foi

67%; em 2010, 100%. Queríamos falar especialmente dos deficientes mentais, que

não  podem  fazer  a  identificação.  Na  segunda-feira,  três  participantes  do  nosso

movimento nacional estiveram com o Senador Lindberg, em Brasília,  solicitando a

efetivação da convenção da ONU, no que se refere aos direitos das pessoas com

deficiência. É o primeiro documento internacional do século XXI, que hoje é o Decreto

n° 6.949. Obrigada.

O  Sr.  Presidente  -  Acho  que  essa  pesquisa  pode  ser  feita  pela  assessoria  da

Assembleia, mas seria bom que as entidades que postaram propostas - que têm essa

interface  -  em  outros  fóruns  fizessem  o  mesmo quanto  ao  fórum  específico  dos



854
____________________________________________________________________________

direitos humanos.

O Sr. Cássio Luiz Barbosa - Durval, gostaria de fazer um breve comentário. Durval,

quero dizer-lhe que pode contar com a nossa comunidade. Estão querendo abrir um

processo contra você, mas o que foi dito lá, na Serra, não partiu de sua boca, pois

você não convive com os moradores da localidade nem conhece a situação. Nós é

que falamos.  Nós sabemos e vemos o que acontece.  Soubemos que o Sargento

Rodrigues entrará com um processo contra você. Mas se ele o fizer terá de entrar

com um processo contra toda a nossa comunidade. Conte conosco.

O Sr. Presidente - Há um velho ditado popular que diz: “Praga de urubu magro não

pega em cavalo gordo”, apesar de eu ter emagrecido um pouco mais...

Com a palavra, para suas considerações finais, o Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça,

que vem fazendo um grande trabalho.

O Sr.  Emílcio José Lacerda Vilaça - Sr. Presidente, parabenizo V. Exa e toda a

Assembleia porque esse é um ato de democracia. Se entendermos o que o violeiro

diz: “Antonce se a gente veve lutando, antonce a gente deve se arreunir”, V. Exa. está

de parabéns, pois aqui trouxe todos os segmentos da sociedade, com direito de fala.

Cumprimento os colegas componentes da Mesa, parabenizando-os pela participação.

Muito obrigado.

O Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Emílcio.  Gostaria  de  dizer  que nosso  Estado é  o

primeiro  do  Brasil  que  dispõe  de  uma  lei  permanente  de  combate  à  tortura.

Apresentamos a solicitação, no ano passado, com o apoio do Conselho Estadual de

Direitos  Humanos,  com  as  emendas  que  vocês  apresentaram.  Isso  já  é  uma

realidade, inclusive o período de 1964, retroativo, já está aberto para que façam suas

inscrições. É uma conquista de Minas Gerais que hoje é o primeiro Estado do Brasil a

ter uma lei permanente que prevê indenização quando um agente do Estado cometer

um ato de tortura contra qualquer  pessoa,  seja outro agente do Estado,  seja um

cidadão comum. Agradeço a parceria do Conselho.

O Sr. Emílcio José Lacerda Vilaça - Sr. Presidente, permita-me ressaltar que vários

processos de pessoas que foram torturadas, no regime militar, que perderam o prazo

para requerer os benefícios foram agora salvaguardados pela lei que V. Exa. trouxe à

Casa, ouvindo os segmentos dos direitos humanos. Portanto, muitos daqueles que
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ficaram fora da indenização agora a estão pleiteando. Temos um grande volume de

novos processos.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  a  nossa  companheira,  Márcia  Martini,  essa

grande referência na luta pelos direitos humanos em Minas Gerais.

A Sra. Márcia Maria de Paiva Borges Martini - Obrigada, Deputado Durval Ângelo.

Usarei meus minutos finais para fazer um encaminhamento. Entre as propostas aqui

apresentadas e das que li  por meio da internet - perdoem-me por ser repetitiva -,

muitas  delas  constam  no  documento  final  da  Terceira  Conferência  de  Direitos

Humanos. Portanto, por uma questão de respeito ao grupo que examinou a questão,

às mais de 800 pessoas que compareceram à conferência, às mais de 100 entidades

que se  fizeram representar,  encaminho no sentido  de que  sejam identificadas as

propostas apresentadas neste fórum, não só dentro da Agenda Setorial de Direitos

Humanos, mas de todas as outras, e que isso leve a um documento que oriente o

trabalho dos Deputados na legislatura que ora se inicia e que tenha um lastro na

própria proposta que consta no documento final. A título de exemplo, cito algumas

que consegui identificar num primeiro momento: apoio a associações e a grupos de

familiares  de  pessoas em privação de liberdade e de jovens em cumprimento de

medida socioeducativas;  coibição de práticas abusivas na revista;  investimento na

Defensoria  Pública;  articulação  e  construção  de  Apaes;  implantação  da  justiça

restaurativa.

Então, todas essas propostas já constam nesse documento.

O Sr. Presidente - Esta checagem será feita.

A Sra. Márcia Maria de Paiva Borges Martini - Perfeitamente. 

Então,  como  uma  medida  de  fortalecer  esse  documento,  e  até  num  ano  de

conferências como será 2011, poderemos mostrar para a população de Minas Gerais

que aquilo que discutimos em 2008 teve efetividade de alguma maneira, foi objeto de

projeto de lei ou foi abraçado pela agenda da Assembleia Legislativa. 

Por último, agradeço e quero ressaltar que é sempre um prazer renovado participar

dos eventos desta Casa e de rever amigos. Agradeço a oportunidade.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o amigo Herbert Carneiro, que é essa

face humana do Judiciário em Minas Gerais.
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O Desembargador Herbert Carneiro - Meu caro Deputado Durval Ângelo, mais uma

vez, agradeço a oportunidade do debate, que é altamente cívico, cidadão, portanto

construtivo no sentido de um Estado Democrático de Direito. Cada vez que venho a

esta Casa Legislativa saio daqui engrandecido e com a certeza de que o debate aqui

é  posto  em  prática.  Cito  um  exemplo,  porque  tive  o  privilégio  de  debater  e  ver

transformados em lei dois assuntos de suma importância que foram construídos na

discussão da Comissão Especial de Execução Penal. Refiro-me às Leis nºs 18.401,

de  2009,  e  19.478,  de  2011.  A  primeira  para  autorizar  ao  Poder  Executivo  a

concessão e a subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egresso

do sistema prisional do nosso Estado. A segunda trouxe normas importantes para o

aprimoramento  da  execução  penal  em  nosso  Estado,  entre  elas  o  controle  da

execução penal por meio de programas eletrônicos de computador, a regulamentação

de autorização de saídas de preso nos estabelecimentos penais e o monitoramento

eletrônico de presos. Foi fruto de muito debate e muita construção. 

Sabemos, Durval, de muitas divergências, mas convergimos no bem-estar de todos

nós, mineiros. 

Coloco-me à disposição para esse debate e, repito, com a independência e com a

transparência que penso deve ter o Juiz. Também no que diz respeito a um assunto

que foi  recentemente  discutido nesta  Casa:  a prevenção e  combate à tortura em

Minas Gerais, vi, com muita satisfação, um posicionamento aqui tirado de adesão ao

pacto nacional de prevenção e combate à tortura em Minas Gerais. São contribuições

fundamentais,  todas  elas,  com  certeza,  promovedoras  dos  direitos  humanos  do

cidadão mineiro. 

Parabenizo, portanto, à Assembleia Legislativa por mais esta oportunidade. Coloco-

me sempre aberto ao debate franco, sincero, crítico ao Poder Judiciário. Sou um dos

que criticam a atuação do Poder Judiciário, mas sempre com o propósito de construir

uma sociedade mais igualitária,  mais humana. Que possamos dizer  que estamos,

sim, vivendo num Estado Democrático de Direito! Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. 

Cada lei, como também a contra a tortura, foi um passo muito difícil. Elas só foram

concretizadas  e  sancionadas,  apesar  de  pareceres  técnicos  de  alguns  órgãos
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governamentais contrários, em virtude da mobilização da sociedade. Essa, acho, é a

grande questão. 

Termino com o poeta Drummond:  acho que temos de acreditar  nesse futuro de

mãos dadas, esse é o nosso grande desafio. Direitos humanos não é ação individual,

não é ação de uma instituição, mas é um projeto coletivo, de construção do Estado

Democrático de Direito. Então, temos de seguir juntos, de mãos dadas, acreditando

no porvir. Muito obrigado a todos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Presidência do Deputado Marques Abreu

Sumário:  Destinação  da  interrrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Exibição  de  vídeo  -  Palavras  do  Secretário

Braulio Braz - Palavras do Sr.  Lars Grael - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos

trabalhos  -  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  do  Sr.  Josbertini  Virgínio

Clementino  -  Apresentação  de  sugestões  -  Palavras  do  Sr.  Emerson  Silami  -

Apresentação de sugestões - Palavras do Sr. Antônio Eduardo Muzzi - Apresentação

de sugestões.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais, com o objetivo de receber sugestões de

autoridades, especialistas e cidadãos, a fim de subsidiar a construção da agenda da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para os próximos anos.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos a tomar  assento  à  Mesa os Exmos.  Srs.  Braulio  Braz,

Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude;  Lars  Grael,  atleta  olímpico,
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velejador e ex-Secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo;

Josbertini  Virgínio Clementino, membro do Conselho Nacional de Juventude e ex-

Coordenador-Geral  da Comunidade Empreendedores de Sonhos; Emerson Silami,

Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG;

e Antônio Eduardo Muzzi, Gerente de Lazer e Esportes da Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais.

Com a palavra, o Sr. Presidente, Deputado Marques Abreu. 

Palavras do Sr. Presidente

Boa tarde  a  todos e  a todas,  Deputados e  Deputadas presentes.  É  uma honra

participar  desta  Mesa,  com  pessoas  tão  ilustres.  Na  qualidade  de  Presidente  da

Comissão de Esporte e Lazer, abro este espaço dentro do Fórum Democrático para o

Desenvolvimento de Minas Gerais para falar daquilo que, como atleta profissional, foi

a razão de todo o meu ser, de toda a minha vida e da minha presença aqui hoje. Falar

de esporte e lazer, de esporte e juventude é falar de vida e de saúde, de educação e,

acima de tudo, de prazer, o prazer que o esporte traz ao ser humano. Por isso prefiro

aproveitar  todo  o  tempo  possível  aqui  hoje  para  deixar  os  ilustres  convidados

transmitirem seus conhecimentos e experiências, que serão de grande utilidade para

todos nós.

Exibição de Vídeo

O Sr. Presidente - Passaremos agora à exibição de um vídeo produzido pela TV

Assembleia sobre o tema “Esporte e juventude”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Secretário Braulio Braz

Exmo. Sr. Deputado Marques Abreu, Presidente da Comissão de Esporte e Lazer

da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais;  Sr.  Lars  Grael,  ex-Secretário  da

Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo; Sr. Emerson Silami, Diretor da

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG; Sr. Antônio

Eduardo Muzzi, Gerente de Lazer e Esporte da Federação das Indústrias do Estado

de Minas Gerais; Sr. Josbertini Virgínio Clementino, membro do Conselho Nacional de

Juventude  e  ex-Coordenador-Geral  da  Comunidade  Empreendedores  de  Sonhos;

Srs. Deputados presentes; senhoras e senhores; boa tarde.
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A  SEEJ  sente-se  honrada  em  participar  do  Fórum  Democrático  para  o

Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  e  agradece  a  oportunidade  concedida  pela

Assembleia Legislativa de Minas Gerais para trazer a público as ações empreendidas

pelo governo do Estado nas áreas do esporte e do protagonismo juvenil. Hoje a SEEJ

executa programas com recursos próprios  e em parcerias  firmadas com a  União,

Municípios ou entidades, em praticamente todos os 853 Municípios mineiros. Esses

programas abrangem ações que vão dos Jogos do Interior de Minas aos preparativos

para que Minas Gerais esteja apta a receber os jogos da Copa do Mundo de 2014 e

competições dos Jogos Olímpicos de 2016. Em aproximadamente 500 Municípios, a

Secretaria  mantém  programas  de  ação  esportiva  continuada  para  crianças  e

adolescentes, em sua maioria inseridos no Programa Estruturador  Minas Olímpica

criado em dezembro de 2005 pelo governo de Minas, o Programa Estruturador Minas

Olímpica promove, por meio do desporto, a inclusão social e o protagonismo juvenil, e

contempla ações que visam ao desenvolvimento de atividades esportivas para todas

as faixas etárias. O Minas Olímpica atende a crianças e a adolescentes de todo o

Estado com ações voltadas para a busca de talentos esportivos, por intermédio do

Minas  Olímpica  Oficina  de  Esportes;  amplia  o  acesso  de  estudantes  a  práticas

desportivas e culturais, por meio do Minas Olímpica Nova Geração; estimula a prática

do  esporte  nas  escolas,  por  meio  do  Minas  Olímpica  Jogos  Escolares  de  Minas

Gerais; e apoia o esporte amador, por intermédio do Minas Olímpica Jogos do Interior

de Minas. O Minas Olímpica também estimula a prática esportiva da população por

meio  do  Minas  Olímpica  Saúde  na  Praça  e  busca  o  Aprimoramento  do  Esporte

Escolar nas Escolas de Tempo Integral, por intermédio de programa desenvolvido em

parceria com a Secretaria de Estado de Educação. 

A Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude -  SEEJ - executa o Minas

Olímpica Nova Geração, que é um programa de inserção social de jovens, por meio

do  esporte,  e  busca  torná-los  socialmente  menos  vulneráveis,  através  de  sua

formação  integral  e  de  sua  participação  em  vivências  esportivas,  pedagógicas,

lúdicas, de promoção de sua saúde, autocuidado e complementação nutricional. O

referido programa oferece em seus núcleos práticas esportivas, psicopedagógicas e

culturais para estudantes com idade entre 10 a 15 anos, oriundos prioritariamente de
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famílias de baixa renda ou em situação de risco social. Em 2010, foram atendidas 22

mil crianças e adolescentes de 200 Municípios. Em parceria com o Ministério do

Esporte, a Secretaria executa também o Programa Segundo Tempo, que atende a

40 mil crianças em 192 Municípios, com atividades esportivas e pedagógicas e

complementação nutricional. Há que destacar ainda o Minas Olímpica Oficina de

Esportes, responsável pela promoção do esporte nas suas diferentes modalidades

e  pela  geração  de  infraestrutura,  equipamentos,  materiais,  metodologias  e  de

recursos humanos para que o aluno-atleta desenvolva sua trajetória esportiva. Em

2010, o Oficina de Esportes beneficiou 2.100 atletas, de 7 a 16 anos com aptidão

para o desporto, em 30 oficinas de 26 Municípios, sendo uma delas uma unidade

paraolímpica.  Além  de  garantir  aos  estudantes  acesso  ao  esporte  de  forma

orientada e com infraestrutura de qualidade, o programa visa ao aprimoramento

do talento esportivo,  com objetivo de revelar novos atletas de alto rendimento.

Estes  futuros  atletas  são  indicados  por  professores  de  educação  física  das

escolas  parceiras  das  oficinas,  passam  por  um  processo  seletivo  e  são

direcionados  para  as  modalidades  para  as  quais  tenham  maior  aptidão.  O

programa oferece a  prática  de  basquetebol,  voleibol,  handebol,  futsal,  futebol,

natação,  “tae  kwon  do”,  judô,  ginástica  olímpica  e  atletismo.  A SEEJ  executa

também o Minas Olímpica Jemg, que integra equipes de escolas das diferentes

redes  de  ensino,  com  objetivo  de  aprimorar  e  ampliar  a  prática  esportiva

educacional.  Desenvolvido em parceria com a Secretaria  de Educação, os Jogos

Escolares de Minas Gerais - Jemg - visam à qualificação do esporte escolar, de forma

a contribuir para uma educação de qualidade e a formação integral dos estudantes de

Minas Gerais. Os jogos selecionam as escolas e os alunos de 12 a 17 anos que se

destacam em atletismo, basquete, futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa, xadrez,

natação  e  judô,  para  representar  Minas  Gerais  nas  Olimpíadas  Escolares.  Eles

acontecem em quatro etapas, em dois módulos. O módulo I destina-se a alunos de 12

a 14 anos e o módulo II a alunos de 15 a 17 anos. O Minas Olímpica Jemg 2010

bateu recorde de inscrições, com 184 mil alunos-atletas inscritos, de 4.700 escolas,

representando 667 Municípios,  o que equivale a 78% das cidades mineiras.  Já o

Minas Olímpica Jimi  recebeu,  em 2010,  a participação de 12.622 atletas,  de 189
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Municípios.  Idealizada  para  promover  o  desenvolvimento  da  cultura  esportiva,  a

competição seleciona os atletas que disputarão os Jogos Abertos Brasileiros. 

Minas  Gerais  executa  ainda  o  Minas  Olímpica  Saúde  na  Praça,  que  é  um

programa de atividade física orientada, através da prática esportiva e lazer, e que

visa ao estímulo à preservação do meio ambiente e do prazer de conviver, sempre

com orientação de profissionais de educação física, fisioterapeuta e nutricionista,

em espaço público. As praças recebem estruturas paisagística, ambiental e física

e a população dos Municípios passa a contar com profissionais da área de saúde,

que atuam em atividades orientadas e no desenvolvimento e acompanhamento de

ações de incentivo à adoção de estilo de vida saudável e de educação para o

lazer. A SEEJ já firmou convênio com 85 Prefeituras mineiras para a implantação

do Programa Minas Olímpica Saúde na Praça em seus Municípios. Até o final de

2010, a SEEJ construiu ou tornou adequadas praças para a prática esportiva e de

lazer em 31 Municípios. Outros 54 Municípios receberam recursos para aquisição

dos  equipamentos  e  qualificação  de  profissionais  para  o  desenvolvimento  da

metodologia do programa. Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação,

a SEEJ executa também o projeto Aprimoramento do Esporte Escolar. Implantado

nas escolas de tempo integral, o projeto é uma ação que busca a melhoria da

qualidade da educação física oferecida pela rede estadual de ensino fundamental

e  a  consolidação  de  um  sistema  de  qualificação  descentralizada  e  de

monitoramento de resultados. O projeto contempla 120 mil alunos de 1.836 escolas

vinculadas às 46 superintendências regionais de ensino e é realizado em sete polos,

em  parceria  com  as  instituições  de  ensino  superior.  Até  2010,  foram qualificados

2.594 professores de educação física de escolas de tempo integral.

É executado também pelo Governo de Minas, por intermédio da Secretaria de

Esportes e da Juventude e da Cemig, o programa Campos de Luz, que, nas suas

duas etapas iniciais, já levou iluminação para 602 campos comunitários de 377

Municípios,  valorizando  os  clubes  e  criando  opções  de  lazer  noturno  para  as

populações  locais.  O  governo  de  Minas  também  construiu  ou  reformou

aproximadamente  1.500  equipamentos  esportivos  de  2003  a  2010,  por  meio  da

execução  direta  ou  de  convênios  com  Municípios  e  entidades.  Um  dos  projetos
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executados  dotou  de  quadras  cobertas  191  Municípios  que  não  possuíam  tal

equipamento esportivo e o centro de treinamento esportivo se encontra em fase de

construção.  O  governo de Minas está  construindo esse centro  juntamente  com a

Universidade Federal de Minas. O investimento é da ordem de R$50.000.000,00. A

Secretaria  de Estado de Esportes  e da Juventude -  SEEJ -  também participa do

processo  de  modernização  do  complexo  Mineirão-Mineirinho  e  do  Estádio

Independência e entregou à população de Sete Lagoas o Estádio Joaquim Henrique

Nogueira - a modernizada Arena do Jacaré. Por meio da Subsecretaria da Juventude

e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a SEEJ desenvolve o

Projeto Vocação, que já capacitou mais de 113 mil jovens de 14 a 24 anos de área

rural em atividades que possibilitaram a inserção no mercado de trabalho regional.

Há ainda o Projeto A Terceira Margem do Rio, que capacitou 979 jovens dos

Municípios da Bacia do Alto Rio das Velhas na utilização racional dos recursos

naturais; o Projeto Pode Crê!, que desenvolve ações voltadas à educação sexual

de 380 jovens moradores de áreas carentes de Belo Horizonte; e o Diálogos da

Juventude, que estimula a maior participação do jovem na melhoria da qualidade

de vida de sua comunidade por meio dos oito objetivos do milênio, das Nações

Unidas.  Para finalizar,  devo destacar o Projeto Chefs do Amanhã, que incentiva o

interesse e a participação do jovem em uma nova proposta de culinária básica e

saudável e já qualificou 1.335 jovens em situação de vulnerabilidade social de Belo

Horizonte e Contagem; e o Projeto Mão na Massa, que, em parceria com o Centro

Universitário de Belo Horizonte, o Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas,

a  Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente,  o  Centro  Mineiro  de  Referência  em

Resíduos e o Mercado Central,  oferece 12 cursos gratuitos e profissionalizantes a

jovens  de  áreas  carentes  de  Belo  Horizonte  e  entorno.  Essas  são,  senhoras  e

senhores, ações já implementadas pelo governo do Estado de Minas Gerais na busca

do aperfeiçoamento do esporte e do desenvolvimento do protagonismo juvenil. Essas

são ações que demonstram que o governo do Estado busca, em última instância, a

construção de uma Minas Gerais forte, progressista e vencedora, convencido de que

a Minas Gerais  por  todos pretendida surgirá dos esforços presentes e futuros da

nossa juventude e dos nossos jovens atletas. Muito obrigado. 
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O  Sr.  Presidente  -  Sr.  Secretário,  obrigado  pelo  depoimento  e  pelos

esclarecimentos.  Isso demonstra que Minas  está no caminho certo,  crescendo na

área esportiva.  Tenho certeza de que continuará assim  com o nosso Governador

Antonio Anastasia.  Dessa forma,  tornou-se  um grande parceiro nesta nossa nova

empreitada na Comissão de Esporte e Lazer, realizando um trabalho em conjunto. 

Palavras do Sr. Lars Grael

Boa tarde a todos. Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Deputado

Marques Abreu, a quem desejo sucesso na vida pública e nesta Casa de leis, na

mesma proporção com que conquistou os gramados do Brasil, aqui representando o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa. Saúdo também o nosso ícone do

esporte brasileiro, que há anos se dedica à vida publica com referência de retidão,

caráter e amor ao esporte, o Deputado João Leite. Cito aqui o meu companheiro no

Ministério do Esporte e Turismo - uma máquina de dedicação e trabalho - quando

atuei como Secretário Nacional do Esporte, o Deputado Antônio Carlos Arantes, em

cuja  pessoa  cumprimento  os  demais  parlamentares  presentes.  Saúdo  também  o

Secretário de Estado de Esportes e da Juventude, Braulio Braz; os componentes da

Mesa; o Prof. Emerson Silami, aqui representando a UFMG; meu amigo Muzzi, meu

companheiro de gestão pública federal, aqui representando a Fiemg; o Sr. Josbertini,

representando  o  Conselho  Nacional  de  Juventude;  as  senhoras  e  os  senhores

profissionais de educação física. Quero agradecer à Cemig - empresa com a qual

tenho vínculo profissional - o pedido para eu vir aqui hoje participar deste fórum, o

que, para mim, é uma honra muito grande. Faço isso por meio da sua subsidiária do

Rio de Janeiro, a Light, e venho aqui proferir esta palestra, em tempo reduzido, sobre

a atuação desta Assembleia Legislativa na proposição de leis, de políticas relativas ao

esporte em Minas Gerais e suas consequências, naturais e diretas, para o esporte

brasileiro. Creio ser esse fórum uma iniciativa louvável, de grande importância. 

Iniciarei minha exposição abordando a evolução do papel do esporte primeiramente

no cenário federal. Vivemos numa estrutura esportiva, no âmbito privado, que é do

chamado  Pacto  Confederativo,  cuja  legislação  data  ainda  do  Estado  Novo,  do

governo  Vargas,  que  mais  tarde  evoluiu  para  sua  representação  junto  à  gestão

pública federal como uma secretaria vinculada ao Ministério da Educação, à época
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Ministério da Educação e Cultura - SEED-MEC. Ao longo do tempo, o esporte veio

ganhando importância. Tempos depois, contamos com uma Secretaria Nacional do

Esporte, um Ministério Extraordinário dos Esportes, criado pelo nosso grande ídolo do

esporte brasileiro, Pelé. Criou-se também a autarquia ligada ao governo federal para

gestão esportiva, o Indesp. Depois o esporte resgatou um “status” de Ministério, a

fase do Ministério do Esporte e Turismo, muito bem conduzido por um parlamentar de

Minas Gerais, o Deputado Federal Carlos Melles; até chegar, em passado recente, a

ser alçado a um “status” e a um Ministério específico, que é o Ministério do Esporte.

Pela  importância  que  se  dá  ao  tema “Esporte”,  o  grau  político  vem  ganhando  e

avançando  em  função  de  um  reconhecimento  com  relação  à  gestão  pública.

Comissões de esporte foram criadas no âmbito do Congresso Nacional, desta Casa

de Minas Gerais, que creio ser outro alcance estratégico; e as leis foram avançando.

Porém, temos uma primeira premissa que não podemos perder de vista, que é a

Constituição Federal,  cujo  art.  217 aborda a temática  do  esporte e  dá ênfase ao

direito  do  cidadão  e  ao  dever  do  Estado  de  fomentar  o  desporto  educacional,  o

esporte  de  criação nacional  e  o  esporte  de  participação.  As  leis  complementares

surgiram ao longo do tempo: inicialmente a Lei Zico, em função da gestão do ex-

jogador Zico como Secretário Nacional de Esportes, mais voltada para as questões

específicas do futebol brasileiro; depois a Lei Complementar nº 9.615, a Lei Pelé, um

pouco mais abrangente e que está em vigor, alterada mais tarde pela Lei Maguito

Vilela. E, de lá para cá, várias leis surgiram complementando a questão do esporte. O

Ministério da Justiça reconheceu, por meio do Conanda e por força de lei, o esporte

como  meio  de  ação  social  -  embora  possa  parecer  óbvio,  não  havia  esse

reconhecimento até então. Aprovou-se a Lei Agnelo-Piva, remetendo percentuais de

recursos da Caixa Econômica Federal e da loteria em favor dos esportes olímpicos e

paraolímpicos do Brasil. Aprovamos também, em uma das fases, a lei de importação

de material olímpico e paraolímpico sem similar técnico nacional, com isenção do IPI

e do imposto de importação. Mais tarde, aprovou-se o Estatuto do Torcedor, em que

se concedeu ao torcedor o direito de consumidor em espetáculos esportivos e se

regulamentou  essa  matéria.  Aprovou-se  também,  por  demanda  da  Comissão

Nacional  de  Atletas,  a  lei  de Bolsa-Atleta federal.  E  depois  houve uma conquista
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histórica do esporte brasileiro: a Lei de Incentivo ao Esporte. Trata-se de uma luta

travada desde  o  princípio  dos  anos  80.  Hoje  ela  está  em vigor.  No momento,  o

governo federal tenta aprovar uma medida provisória que dispõe sobre a criação de

autoridade pública olímpica e situações correlacionadas.

Chegamos então ao papel de uma Assembleia Legislativa Estadual. Esta Casa de

Minas  Gerais  promove,  com  muita  propriedade,  este  fórum.  Analisarei  aqui  os

Estados  que  conseguiram  recentes  avanços  em  relação  à  Lei  de  Incentivo  ao

Esporte. Inicialmente o Estado do Rio de Janeiro promulgou uma lei de incentivo por

meio do ICMS. Essa conquista também foi árdua. Hoje ela já está consolidada como

direito adquirido. Mas, como quase sempre, a lei surge do benefício à cultura, e aí o

esporte reivindicou isonomia, mas enfrentou dificuldades. Na época o esporte contou

com  a  facilidade  de  ter  um  Deputado  Estadual,  assim  como  esta  Casa,

compromissado com o esporte, o Roberto Dinamite, que apresentou uma proposta de

estender os benefícios da cultura ao esporte. O Zico lotou as galerias da Assembleia,

então conseguiram aprovar uma lei de incentivo até hoje fundamental para o Estado

do  Rio  de  Janeiro.  Seguindo  essa  tendência,  outros  Estados  aprovaram  leis  de

incentivo, Bahia; Goiás, com o projeto Bolsa-Atleta; Distrito Federal; e recentemente,

em 2010, o Estado de São Paulo. Fiquei muito feliz em constatar que a Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  por  meio  do  documento  do  Fórum  Democrático  de

Esporte e Juventude, mostra as principais leis aprovadas recentemente. Realmente

houve um importante avanço. Considero esse avanço como uma conquista para o

esporte  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Vejo  também  que  há  uma  lei  de  incentivo

vinculada à  dívida  ativa  de  empresas  com o  Estado  de Minas  Gerais.  Considero

fundamental que essa lei se estenda ao ICMS - se isso já não acontece -, para atrair

a iniciativa privada a acreditar no esporte de Minas Gerais, seja detectando valores e

talentos  no  esporte,  seja  apoiando  equipes,  clubes,  equipes  olímpicas  e

paraolímpicas,  potencializando  essa  usina  de  esporte,  que  é  o  Estado  de  Minas

Gerais, na sua preparação para bem representar o Brasil  nos Jogos Olímpicos de

2016.

Outra lei  que considero importante - não sei se Minas a possui -, é o Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - Condeca -, em São Paulo. Lá
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conseguimos  aprovar,  quando  fui  Secretário  de  Estado,  que  essa  lei  permitisse

investimentos a favor da criança e do adolescente, por meio de projetos sociais e

esportivos, com a mesma isonomia e jurisprudência alcançadas pela Lei do Conanda

Federal,  assim  como  o  projeto  Bolsa-Atleta.  Percebo  que  Minas  Gerais  está

avançada nessa questão. É preciso ampliar as ações, ter critérios cristalinos e uma

análise técnica em relação a sua aprovação.

Voltando à Constituição, fica claro que realmente o dever do Estado é o fomento do

esporte  na  base.  Hoje  o  Brasil  tem  uma  vocação  para  sediar  grandes  eventos

internacionais.  Sediará,  neste  ano,  os  Jogos  Mundiais  Militares.  Embora  muitos

entendam que esse evento seja de menor relevância,  não o é.  Ele  é o 2º  maior

evento  esportivo  do  mundo.  Este  ano  quase  100  países  estarão  reunidos  em

competições  esportivas  no  Rio  de  Janeiro.  Se  considerarmos  que,  nos  jogos

olímpicos  de  Pequim,  24%  do  montante  de  medalhas  alcançadas  em  todos  os

esportes foram obtidas por atletas militares, veremos que se trata de uma competição

de grande relevância. 

O Brasil também sediará a Copa do Mundo de futebol, com destaque para Minas

Gerais e o Estádio do Mineirão. Haverá também os Jogos Olímpicos. Hoje há grande

vocação  do  Brasil  em  abrir-se  para  o  mundo,  promover  sua imagem,  como uma

economia crescente e uma democracia consolidada.  Ele deve se abrir  como uma

potência para o turismo, e a melhor forma de divulgar isso é por meio dos eventos

esportivos. 

A Espanha já provou isso para o mundo quando sediou a Copa do Mundo em 1982

e  consolidou  esse  processo  de  abertura  por  meio  do  turismo,  com  os  Jogos

Olímpicos em Barcelona, em 1992.

O que falta para o Brasil é a clareza de saber até onde vai o dever do Estado em

seus investimentos com o esporte. Até onde o cidadão contribui e onde aparece a

iniciativa  privada?  Hoje,  de  forma  geral,  vejo  o  Estado  investindo  mais  em

infraestrutura e em eventos de esporte de alto rendimento, descuidando da essência,

isto é, do esporte na escola, na base.

O Secretário provou que Minas Gerais  tem feito considerável  avanço nos jogos

estudantis do Estado. Tomara que a sua meta seja atingir todos os 853 Municípios e



867
____________________________________________________________________________

que, quem sabe, seja o maior evento de esporte educacional do Brasil. Ele, que vem

da área empresarial,  tem a meta de poder chegar  ao fim deste governo estadual

colocando  Minas  entre  as  três  potências  estaduais  do  esporte  brasileiro  nas

competições multiesportivas. Realmente, essa é uma meta possível. 

Repito, o que falta ao Brasil é justamente essa ênfase na base. Faltam poucos anos

para sediarmos os Jogos Olímpicos,  e há uma preocupação muito grande com a

infraestrutura.  Aliás,  uma  preocupação  devida  diante  do  caos  do  nosso  sistema

aeroportuário. Realmente, pouca coisa está acontecendo. 

O principal legado que podemos deixar ao Brasil é a ênfase em políticas públicas

com  ação  social  no  esporte,  sobretudo  na  escola.  Aqui,  em  Minas  Gerais,

acompanhei  programas  de grande sucesso,  que às  vezes  trocaram de nome em

função da mudança dos programas do governo federal. Há anos, quando era diretor

do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - Indesp -, conheci o programa

chamado Toriba, e depois veio o programa Esporte Solidário para Minas Gerais, como

também o programa Esporte na Escola. Mais recentemente, o programa Segundo

Tempo e o programa Minas Olímpica, potencializando as ações do governo do Estado

de Minas. 

Existe uma outra questão relevante para a qual Minas também pode se apresentar

não apenas com a prioridade de sediar uma chave da Copa do Mundo de Futebol.

Nesta semana, o Comitê Olímpico Brasileiro lançou um edital para que os Municípios

se  cadastrem  como  voluntários  para  receberem  centros  de  treinamentos  e

aclimatação para as equipes olímpicas de esportes diversos em todo o Brasil. Minas

Gerais tem infraestrutura e cultura esportiva para isso, bem como cidades agradáveis

no tocante ao aspecto climático, que poderiam se candidatar e lucrar muito. Estou

falando não só de investimentos, mas também da possibilidade de poder propagar

uma imagem saudável e um turismo de impacto econômico. Conheço cidades que

são ideais para isso, como é o caso de Camanducaia, Monte Verde e São Lourenço -

que têm um clima bastante agradável para os treinamentos em lugares de altitude -,

Uberlândia, São Sebastião do Paraíso e Montes Claros - que têm estrutura esportiva

avançada e importante. Tudo isso, em sinergia com as instituições de esporte em

Minas Gerais, que também tem a excelência de oferecer estrutura esportiva. Como



868
____________________________________________________________________________

exemplo, cito o Minas Tênis Clube, com a sua estrutura invejável para todo o País; a

estrutura  esportiva  da  PUC  de  Minas  Gerais,  que  deveria  ser  mais  aberta  à

comunidade esportiva; assim como o centro esportivo da UFMG e a pista da Polícia

Militar de Minas Gerais. É a conhecida estrutura do Sistema S: Sesc e Sesi.

Enfim, é essa integração que é muito importante. Espero que o esporte não seja

tratado de forma isolada, ou seja, como uma cápsula, porque o esporte precisa estar

integrado às  políticas  públicas  vinculadas  essencialmente  à  educação.  Aliás,  não

teremos educação de qualidade enquanto não pudermos universalizar o esporte na

escola e valorizar o profissional de educação física. É preciso ainda dotar as escolas

de uma estrutura mínima de práticas esportivas, mesmo que não haja espaço para

uma quadra poliesportiva, mas que possa haver um dojo para o judô ou um tabuleiro

de xadrez e uma mesa para tênis de mesa. 

Isso é uma questão de vontade; de mudar um comportamento e, sim, criar no Brasil

uma expectativa olímpica em vez de apenas alimentar o ufanismo de sermos um País

olímpico.

É  preciso  investir  também  em  políticas  de  saúde  preventiva,  o  que  significa

incentivar a atividade física, combatendo a ociosidade e o sedentarismo. Com isso,

tem-se um retorno; ou seja, com o esporte e a prática de atividades físicas, tem-se

um povo mais  saudável,  o  que vai  onerar  menos o sistema médico-hospitalar  do

Estado de Minas Gerais e do País.

Precisamos investir também em políticas ligadas ao meio ambiente. Hoje, grande

parte  das  modalidades  do  esporte  atuam  no  meio  ambiente.  Portanto,  é  preciso

promover a integração com políticas ambientais para mitigar o impacto ambiental de

uma competição esportiva e ter o atleta como um cidadão compromissado com um

mundo mais sustentável e que respeite mais as condições ambientais. Se pensarmos

nos desastres recentemente ocorridos no Brasil, veremos a importância de o homem

que se lança ao campo, à natureza ou ao mar saber ser um propagador de políticas

ambientais.

Da mesma forma, é preciso vincular as políticas de esporte a políticas de segurança

pública.  Sabemos  que muitas  vezes  as  políticas  governamentais  não chegam às

áreas de maior criminalidade, aonde chega o esporte; o esporte é capaz de fazer uma
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distensão social. Como exemplo, esse programa feito em parceria com a Cemig para

iluminar  os  campos  de  futebol  é  fundamental.  O  jovem  ocioso,  que  está

perambulando pela noite, fragilizado e exposto ao consumo de bebidas alcóolicas e

outras drogas, pode passar a praticar esporte. Um campo iluminado, além de gerar

segurança,  em  função  da  luz,  atrai  o  jovem  ou  qualquer  cidadão  para  a  prática

esportiva.

É preciso ainda vincular o esporte ao turismo, pois eventos esportivos têm impacto

turístico; divulgam positivamente o Município ou o Estado, o que vai gerar um impacto

direto  na  economia.  Como referência,  cito  uma recente  parceria  firmada  entre  a

Prefeitura de Três Marias e o nosso Projeto Grael, pelo Instituto Rumo Náutico, que

temos desenvolvido há quase 13 anos, desde sua base em Niterói. Por esse projeto,

para mudar o conceito de que vela é esporte de elite, levamos velas para jovens de

comunidades carentes, da rede pública de ensino, ensinando-os a nadar e a navegar

e  oferecendo  educação  ambiental,  já  com  oficinas  de  ensino  técnico

profissionalizante.  Assim,  fizemos uma parceria com a Prefeitura e a Cemig,  com

núcleo em Três Marias, que está evoluindo de forma esplendorosa, com um retorno

social muito bom naquela cidade e já gerando um grande impacto. Para terem ideia

desse impacto, neste ano o campeonato brasileiro de velas da Classe Laser, a mais

popular  das  classe  olímpicas,  foi  realizado  em  Florianópolis  e  cinco  cidades  se

candidataram a sediar o próximo campeonato brasileiro: para surpresa de todos, pela

primeira vez foi eleita uma cidade de águas interiores, e o campeonato será em Três

Marias.  Por  quê?  Ora,  Três  Marias  já  gerou  uma  vocação  náutica  e  o  lugar  é

maravilhoso; o que faltava eram cultura e oportunidade. Assim, essa parceria entre a

Prefeitura,  a  Cemig  e  os  velejadores  vai  fazer  com  que  o  campeonato  seja  ali

realizado, o que vai dar uma mídia muito boa e fomentar o turismo em Três Marias. É

esse tipo de ação de sinergia que podemos fazer aqui, e é nesse aspecto que posso

contribuir mais diretamente com este debate.

Agradeço muito, Sr.  Presidente, o tempo que me foi  destinado, colocando-me à

disposição. Muito obrigado a todos. Bons ventos.

O Sr. Presidente - Obrigado, Lars Grael, por seu depoimento e pela aula que nos

deu hoje. Gostaria apenas de dizer, Lars, que, em meu ponto de vista, dar o exemplo
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não é a melhor maneira de influenciar as pessoas, mas a única. Não pelas medalhas

conquistadas por você ou por seus campeonatos, que foram fantásticos, mas, sim,

por sua vitória de vida, parabéns, Lars. 

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Agradecemos as sugestões recebidas até agora pelo telefone e

pela internet. O telespectador da TV Assembleia que deseja participar e ainda não

enviou sua sugestão pode acessar o “site” da Assembleia – www.almg.gov.br –, abrir

o  link  do  Fórum  Democrático  e  clicar  em  “Participe  Agora”  para  enviar  sua

contribuição, ou telefonar gratuitamente para o número 0800-709-2564. 

A Presidência informa que a publicação das atas deste Fórum Democrático será

feita no Diário Oficial do Estado, o “Minas Gerais”,  na edição do dia 5 de março, na

seção “Diário do Legislativo”. 

A Presidência informa ainda aos participantes que as sugestões recebidas durante

as  discussões  temáticas  serão  agrupadas  em  um  documento  junto  com  as

participações encaminhadas via Consulta Pública, as colaborações dos especialistas

e dos parlamentares da Legislatura anterior.  Este documento será entregue à Mesa

Diretora da Assembleia Legislativa ao final do Fórum Democrático, a fim de subsidiar

a construção da agenda da Casa para os próximos anos.

Agora,  esclarecemos que,  entre um expositor  e outro, abriremos espaço para a

apresentação  de  algumas  sugestões  presenciais,  por  escrito  ou  oralmente,  e  de

outras enviadas por via de consulta pública pelo formulário do “Participe Agora” e pelo

0800-709-2564. A partir deste momento, os participantes poderão encaminhar suas

sugestões por escrito no formulário que está sendo distribuído pela equipe de apoio.

Aqueles que desejarem fazer sua intervenção oralmente deverão especificar isso no

formulário.

Apresentação de Sugestões

O Sr.  Presidente  -  Assistiremos  agora  ao  vídeo com  sugestões  do  Sr.  Roberto

Rocha Tross,  Coordenador  Especial  da Juventude da Secretaria  de Esporte e da

Juventude de Minas Gerais, para subsidiar a construção da agenda da Assembleia

para os próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.
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O Sr. Presidente - Passaremos agora à leitura de algumas contribuições recebidas

por via de consulta pública, que estará em funcionamento no “site” da Assembleia,

www.almg.gov.br,  até  o  dia  28  de  fevereiro.  Informamos  que  a  íntegra  das

contribuições está no “site”.

Sugestão  enviada  por  David  Monteiro,  de  Belo  Horizonte:  “disponibilização  de

espaço físico para o corpo administrativo de todas as federações esportivas de Minas

Gerais que estejam regularmente estabelecidas, de preferência aquelas voltadas para

as modalidades olímpicas.”

Sugestão  enviada  por  Simone,  de  Belo  Horizonte:  “implantação  do  ensino  de

ginástica olímpica e rítmica e de futebol feminino nas escolas de vilas e favelas, como

atividade extraclasse, e encaminhamento dos destaques para grandes clubes”.

Sugestão enviada por Lucas Flávio Pereira Motta, de Sabará: “transformação das

resoluções  do  I  Encontro  nacional  de  Juventude  Negra  -  Enjune  -  em  políticas

públicas, priorizando-as como diretrizes étnico-raciais para a juventude”.

Abriremos  agora  espaço  para  as  contribuições  dos  participantes.  Solicitamos

àqueles  que  fizerem  uso  do  microfone  que  se  identifiquem,  sejam  objetivos  e

sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Pedimos também que

entreguem  antes  a  sua  contribuição,  por  escrito,  à  assessoria.  Cada  participante

disporá de até 3 minutos para sua intervenção. A leitura e a apresentação oral de

propostas  serão feitas  de  acordo  com o  volume de sugestões  recebidas.  Com a

palavra, Iram Leite Ferreira, da Associação Comunitária Noiva do Cordeiro. 

O Sr. Iram Leite Ferreira - Boa tarde a todos. Sou Iram Leite Ferreira, Coordenador

da Associação Comunitária Noiva do Cordeiro.

Podemos  dizer  que  a  preocupação  com  esporte  e  juventude  é  zero  no  meu

Município. Houve um debate na Câmara sobre os jovens e a juventude, mas não

temos nada de esportes hoje. Os nossos jovens estão caminhando para as drogas e

para o álcool. Por quê? Porque não temos um evento sequer ao qual levá-los, no

nosso Município. Gostaria que esta Casa e o Sr. Secretário montassem um programa

para nós, principalmente para as férias, que são um problema, pois os alunos não

vão à escola e ficam sem atividade alguma. Reunimos a Polícia Militar, o Delegado da

cidade e o Conselho Tutelar e estamos visitando as festas para retirar os jovens de lá.
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Então faço um apelo, para levarmos alguma atividade para o Município.

Sou Presidente de uma associação na zona rural. Hoje o único evento que temos lá

é um jogo de futebol. Se precisamos de um jogo de camisas, fazemos uma vaquinha

para comprar. Estamos carentes de tudo.

Gostaria que levassem para o Município, para o interior, alguma atividade para que

não mais vejamos esses jovens, tão novos, com 16 e 17 anos, caminhando para o

álcool e para as drogas. Fazemos o que podemos para evitar isso, mas a solução

seria o esporte.  Se o Estado levasse também um curso profissionalizante para  o

interior, o jovem teria um afazer durante o dia e no final de semana.

Não  dispomos  de  um  ginásio  poliesportivo.  O  campo  existente  na  cidade  está

acabado. Procuramos a Prefeitura, mas ela não tem recursos para nos ajudar. Peço

ao Sr. Secretário que nos ajude. A Secretaria disponibilizava um “kit” esportivo, com

bola de futebol, bola de vôlei, peteca e rede. Fiz um pedido, desde o ano passado, e

estamos aguardando o recebimento desse “kit”. Faço então um apelo ao Secretário:

para, se possível, disponibilizar o “kit” para as associações, principalmente aquelas

da zona rural. Estamos lá, é só nos procurar ou a Prefeitura, que o encaminharemos

a esses jovens. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Iram, pela sua contribuição. É importante frisar que a

Assembleia  Legislativa  está  buscando  cada  vez  mais  essa  integração  com  a

sociedade.  É realmente  importante  este  fórum para  as  pessoas  se  inteirarem da

nossa vida no Estado de Minas Gerais. Com a palavra, a Sra. Anísia Sudário Daniel,

do Conselho Regional de Educação Física.

A Sra. Anísia Sudário Daniel - Boa tarde. Meu nome é Anísia Sudário Daniel. Estou

aqui representando o Conselho Regional de Educação Física.

O nosso ilustre convidado Lars Grael foi muito feliz em sua fala, quando disse que a

base do esporte é feita na escola. Então uma das propostas era justamente esta: que

se incrementassem as aulas de educação física, porque, muitas vezes, é o único

local  que o jovem tem para a prática de esportes  e de atividades físicas. Hoje a

grande maioria dos Municípios e a própria Belo Horizonte não dispõem de ginásios,

praças, nem campos de várzea - que tínhamos muito há um tempo atrás, mas que

simplesmente acabaram. 
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Primeiramente,  quero  agradecer  pela  criação  da  comissão,  pois  foi  uma  luta.

Fizemos  um  seminário  na  Assembleia  Legislativa  em  novembro  de  2009  e

constituímos uma comissão de acompanhamento das propostas. Ficamos o ano de

2010 lutando até obtermos a criação dessa comissão. Gostaríamos que ela tivesse

um  carinho  com  as  propostas  inseridas  nesse  documento.  Se  conseguirmos

implementar um terço delas, ficaremos muito satisfeitos. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos sua sugestão. A situação é difícil nos Municípios

pequenos do interior, com quadras precárias e quebradas. Qual a motivação que um

garoto terá para praticar esporte em um local nessas condições? O esporte é sempre

muito bem-vindo, desde que bem orientado e que traga motivação para a criança

praticá-lo. Com a palavra, a Sra. Aparecida Maria Martins Pereira, do Consep.

A Sra. Aparecida Maria Martins Pereira - Boa tarde. Sou torcedora e jogadora do

Esporte Clube Democrata, de Governador Valadares, meu primeiro time. Hoje, sou

técnica  do  time  Dois  Toques  na  Bola,  e  temos  apoio  do  Cepet-MG.  Gostaria  de

lembrar ao Grael que Governador Valadares tem o Campeonato Internacional de Voo

Livre,  que foi  esquecido  ao  se  falar  das  cidades-polo.  Não  podemos  esquecer  a

cidade onde não nascemos, mas vivemos. Meu pai era militar e se reformou no 6º

Batalhão de Infantaria. Faço como meu pai, trabalho na comunidade. Tenho a honra

de dizer que meu primeiro time foi o Democrata, de que fui jogadora, e que hoje sou

técnica do time em que o Paulinho treina as garotas que também jogam no Cepet-

MG. O Consep faz o laço Oeste e Barreiro.  Precisamos de mais  apoio.  Como fã

incondicional  do  Governador  Anastasia,  quero  lhe  pedir  que preste  mais  atenção

nisso.  Estou  muito  feliz  porque  nosso  grande  craque  Marques  é  Deputado  e

Secretário. Como técnica agrícola, estou à disposição da Casa para o que for preciso.

Vim de Frei Inocêncio como técnica agrícola e virei mulher da comunidade em Belo

Horizonte. Já era mulher da comunidade no interior, ou seja, tenho 52 anos de vida

comunitária.  E  tenho  um  filho  jogador,  Reinaldo  Jeferson.  Escute  o  nome  desse

craque. É uma homenagem ao rei Reinaldo. Quis homenageá-lo colocando seu nome

em meu filho caçula, que tem 16 anos e joga futebol. Tal pai, tal filho. Muito obrigada.

Fiquem com Deus.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado.  Desejo  boa  sorte  ao  seu filho  nessa  luta,  pois  a
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carreira não é fácil. Com a palavra, o Deputado Tadeuzinho Leite, Vice-Presidente da

Comissão de Esporte.

O Deputado Tadeuzinho Leite - Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimento o

nosso Presidente da Comissão de Esporte, Deputado Marques Abreu. Tenho certeza

de que,  com os outros  integrantes da  Comissão,  faremos  um bom trabalho  para

incentivar o esporte e o lazer na nossa Minas Gerais. Cumprimento nossos ilustres

convidados, que farão palestras importantes hoje. Parabenizo a Casa pela iniciativa

de promover este debate em que discutiremos e conheceremos um pouco mais a

parte de esporte e lazer da nossa Minas Gerais.

Quero fazer um depoimento. Sou de Montes Claros e sou ex-atleta do vôlei, mas

não dei muito certo no esporte. Em Montes Claros, uma das regiões mais pobres de

Minas Gerais, o esporte era totalmente desestimulado, não havia esporte. Por meio

de um projeto, do qual fui um dos fundadores com outros participantes, conseguimos

criar um time de vôlei, o BMG Montes Claros, que no ano passado, seu primeiro ano,

foi vice-campeão de vôlei e este ano já está no 3º lugar na Superliga de Campeões

do Brasil. Trata-se de um time por meio do qual conseguimos divulgar e alavancar o

sentimento  do  montes-clarense,  do  norte-mineiro,  pelo  esporte.  Então,  por  esse

projeto de vôlei, o famoso Pequi Atômico, há hoje em Montes Claros o projeto Viva

Vôlei, que ensina mais de 500 crianças carentes a jogar vôlei. E olha que o vôlei não

é um esporte tão famoso e abrangente como o futebol. Hoje o vôlei é a paixão de

Montes  Claros.  Há também  um time  de  futebol  do  Norte,  da  primeira  divisão do

Campeonato Mineiro de Futebol.

A nossa intenção é divulgar o esporte e melhorar a qualidade de vida, inserir cada

vez mais o jovem para que ele possa praticar um esporte. Costumo dizer - essa é

uma das minhas bandeiras - que o esporte ensina, educa, disciplina e tira a criança

mais  necessitada  das  drogas,  da  mão  do  bandido  e  da  violência,  que  hoje,

infelizmente, é um problema muito grave no nosso Estado. O esporte tira o jovem da

violência e leva-o para um futuro melhor. Queria apenas fazer esse depoimento e

parabenizar o Presidente, Deputado Marques Abreu, e a Mesa, que estão conduzindo

os trabalhos deste fórum do esporte.  Mais uma vez, coloco-me à disposição para

defender,  nos próximos quatro anos,  o nosso lazer  e a nossa juventude em toda
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Minas Gerais. Muito obrigado a todos, um abraço e boa tarde.

O Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Deputado  Tadeuzinho  Leite,  meu  companheiro  na

nova Comissão de Esporte, um grande desafio para nós nos próximos quatro anos.

Compomos a bancada jovem da Assembleia Legislativa. No nosso primeiro mandato

já temos essa responsabilidade,  mas, acima de tudo,  encaramos esse desafio  de

frente para realizar um grande trabalho. Com a palavra, o Sr. Edgar Silva dos Anjos,

do Instituto Juventude Cidadã.

O Sr. Edgar Silva dos Anjos - Boa tarde a todos. Pensando no que deverá estar na

agenda da Assembleia, uma coisa que me incomoda muito é pensar na juventude,

tão atrelada ao esporte. Não que o esporte não tenha um papel significativo quando

se debate sobre a juventude, mas, para mim, pensar na juventude tão subalterna à

questão esportiva é o mesmo que dizer que o esporte se resume ao futebol. Temos

de pensar na juventude de maneira mais ampla, nas questões culturais, do emprego,

do trabalho. O Estado tem de ter essa preocupação. Foi demonstrado no vídeo, e o

próprio coordenador da juventude citou isso como exemplo: pensar na entrada do

jovem  no  mercado  de  trabalho.  Isso  me  remete  um  pouco  a  2009,  quando  foi

aprovada nesta Casa a Lei Estadual da Juventude, do Deputado André Quintão, mas

que até hoje não saiu do papel.  Tive a oportunidade de acompanhar e ajudar na

elaboração  dessa  lei  e  lembro-me  de  como foi  difícil  para  esta  Casa  elaborá-la,

pensando  em  todos  os  aspectos  humanos  que  envolvem  esse  debate,  como  a

questão da escola, da educação, o aspecto moral da formação do jovem, a questão

esportiva, a garantia e permanência do jovem na escola e a questão cultural. Isso

tudo constitui o debate que tem de estar na pauta da Assembleia, independentemente

da  questão  esportiva.  São  coisas  mais  amplas.  Esse  movimento  já  acontece  na

esfera federal,  na qual  existe a Secretaria  Nacional  da  Juventude,  que pensa na

juventude em toda a sua amplitude e toda a atenção que ela merece. Não que esse

sistema não seja articulado com outros eixos temáticos, como o esporte, a cultura e

outros que citei aqui. Então, esta Casa tem de ter essa preocupação.

Há alguns projetos do governo que estão além da área esportiva, como o Chefs do

Amanhã, que ensina os jovens a cozinhar. Tem uma formação bacana. Mas é um

projeto  limitado;  o  governo  trabalha  com  a  concepção  de  projeto  piloto  para  a
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juventude. Os projetos são pequenos, atendem poucas pessoas e o estardalhaço na

propaganda  é  grande.  Foi  falado  em  4  milhões  de  jovens.  Quantos  deles  são

atendidos  por  programas  do  governo?  Precisamos  pensar  em  uma  política

estruturadora, na política pública de juventude que garantirá ao jovem ser realmente

cidadão, fazer parte da sociedade. Não há muitos jovens aqui hoje. É fundamental

pensar  na  participação  do  jovem  nas  esferas  da  sociedade,  seja  na  política,  na

econômica, na cultura. É isso o que precisamos promover. Deixo essa ressalva e

esse registro a fim de que a Assembleia pense nessas questões.

O Sr.  Presidente -  Obrigado,  Edgar,  pelas  suas ponderações,  muito  felizes,  por

sinal. 

Palavras do Sr. Josbertini Virgínio Clementino

Boa-tarde a todas e a todos. Primeiramente agradeço pelo convite da Assembleia.

Cumprimento o Deputado Marques Abreu; o Sr. Braulio Braz, Secretário de Esportes

e da Juventude,  que precisou se ausentar;  o Lars Grael,  meu amigo esportista e

medalhista, com quem tive a oportunidade de conversar um pouco ontem, na vinda

do aeroporto; o Sr. Antônio Eduardo Muzzi, representando a Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais; e o Sr. Emerson Silami, Diretor da Escola de Educação

Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. É uma honra estar aqui na casa

do povo mineiro. Quero também fazer uma saudação de agradecimento ao Roberto

Tross, Coordenador de Juventude da Secretaria de Esportes e da Juventude, que, na

verdade, conhecemos carinhosamente como Betão. Ele foi meu colega no Conselho

Nacional de Juventude e está fazendo um grande trabalho à frente da Pasta. Também

está  aqui  presente  o  pessoal  da  Juventude  Socialista  do  PDT,  partido  em  que

também milito e a quem quero até dar um alô.

Na verdade, estava sentindo-me um pouco solitário nesta discussão. Conheço o

esporte mais como usuário, como curioso a respeito do tema, porque sou judoca e

ciclista. Meu campo de estudo, de pesquisa e trabalho na universidade e no Conselho

Nacional  de  Juventude  é  a  juventude,  as  soluções  e  políticas  para  os  jovens.

Portanto, gostaria de me deter nisso, porque todos os discursos vão em direção ao

esporte. A própria cartilha e o vídeo aqui tratam do esporte e não falam nada sobre

juventude. Há essa dificuldade nesse tema novo, que, às vezes, torna-se invisível
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diante dos outros campos. Por isso, quero dedicar aqui meus 18 minutos restantes

para fazer um pouco essa discussão com as senhoras e os senhores. Ontem vim

conversando com o Lars Grael e disse a ele que fiz até uma apresentação, mas que o

tempo  era  curto.  Entretanto,  agora  tenho  mais  do  que  obrigação  de  fazê-la  por

completo,  para  trazer  informações  sobre  juventude  para  este  Plenário,  a  fim  de

fazermos uma discussão qualificada. 

Não  há  como  discutirmos  juventude,  um  assunto  importante  -  na  verdade,

fundamental -, mas não suficiente como o esporte para dar conta dos 50 milhões de

jovens brasileiros. Recebi o convite para responder à pergunta: “O que deverá estar

na agenda da Assembleia de Minas para promover o desenvolvimento do Estado?”

Para  mim  é  fácil,  porque  deve  haver  priorização  da  juventude  no  processo  de

desenvolvimento de Minas. 

Não se tem processo de desenvolvimento de um país, de uma comunidade, de uma

cidade,  de  um  Estado  como  Minas,  se  não  se  prioriza  a  juventude.  Se  não

investirmos nessa parcela da população, o grande legado pode ser algo que impeça o

desenvolvimento.

Trarei conceitos iniciais, já que não dispomos dos materiais de juventude. Clarearei

alguns  conceitos  que,  posteriormente,  podem  ser  discutidos.  Isso  é  coisa  de

professor - sou da academia também -, todavia tentarei fazer o melhor. 

Quando falamos em juventude, às vezes nos referimos ao estado de espírito ou ao

jovem mais adulto. Isso, na verdade, serve para a poesia, para a arte e para diversos

campos do saber. Para a ótica de política pública, para a ótica de governo, temos de

definir uma faixa etária, infelizmente. A ONU trabalha na perspectiva de idade entre

15 e 24 anos, para o que há uma diferenciação em todo o mundo, como na Ásia, na

China, onde essa idade se estende até os 42 anos. Em alguns países, trabalha-se

esse conceito definindo-se a idade até 20 anos. O Brasil adotou, a partir Lei Federal

nº 11.129, de 2005, que nossa juventude abrange todas as pessoas que estão entre

15 e  29  anos.  Quando,  daqui  para  frente,  eu  estiver  falando sobre  juventude às

senhoras e aos senhores, estarei tratando dessa população, dessa faixa etária.

Queria dizer-lhes que há um acúmulo internacional  acerca dessa discussão. Em

1965,  a  ONU,  pela  primeira  vez,  tratou  da  temática  de  juventude,  por  meio  da
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declaração sobre o fomento entre a juventude dos ideais de paz, respeito mútuo e

compreensão entre os povos. Vinte anos depois, tem-se, pela primeira vez no mundo,

a  tematização  pela  ONU da  priorização  da  sua  agenda.  Em  1985,  tivemos  pela

primeira vez o Ano Internacional da Juventude. No ano passado, o mesmo aconteceu.

Houve um pacto na agenda mundial, e vários países acabaram por criar órgãos e

programas, por estarem preocupados com essa população jovem do mundo inteiro.

Desde então, há uma preocupação constante na agenda dos governos, o que ocorre

também de maneira regional, para se tratar dessa população. 

Há  vários  tratados  no  plano  internacional.  Houve  uma  conferência  mundial  de

Ministros de Juventude, em 1998, em Lisboa. Nesse período, em Braga, também foi

realizado o I Fórum Mundial da Juventude. Em Dacar, reuniram-se para criar uma

estratégia  para  tratar  do  que fazer  com a  juventude do mundo.  Quero,  por  meio

desses  “slides”,  deixar  para  vocês  a  mensagem  de  que  há  esse  acúmulo  de

discussões no mundo. 

Mais recentemente, em 2005, a Organização Ibero-Americana de Juventude - OIJ -

aprovou  a  primeira  Convenção  Ibero-Americana  dos  Direitos  da  Juventude.  Tudo

isso, aos poucos, está entrando na pauta dos governos e da institucionalidade. O

Brasil,  que  no  ano  passado  entrou  nessa  organização,  hoje  ocupa  a  sua  Vice-

Presidência. Tem lá uma cadeira. Entrou tardiamente, mas já entrou grande nesse

processo.

No Brasil,  falamos sobre juventude,  mas nem sempre com esse nome, pois  às

vezes  confundem o estudante,  o jovem, o jovem trabalhador,  o jovem usuário do

sistema de saúde, o jovem usuário do sistema de assistência social. São várias as

facetas. Somente há pouco temos discutido o jovem cidadão, que deve ter direitos.

Posso dizer que já se discutiu um pouco o que fazer com as pessoas nessa faixa

etária. Em 1927, quando se discutiu o código de menores, trataram dessem conceito.

Em  1940,  Getúlio  Vargas  já  vinha  tratando  desse  aspecto,  quando  trabalhou  a

educação moral e cívica. A própria educação física para os jovens foi uma forma de

trabalhar  um pouco a  preocupação com esse público.  Em 1970 e 1980,  também

houve  alguma  preocupação  mais  ao  encontro  da  sociedade  civil.  Em  1990,

principalmente em protesto da redemocratização, vimos uma discussão mais focada
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em crianças e adolescentes. 

Há uma diferença bem clara, que gostaria de pontuar aqui: a política para criança e

adolescente é uma política de proteção, de tutela, e tem de ser assim mesmo; e a

política  para  a  juventude  é  uma  política  emancipatória,  em  que,  na  verdade,

promovemos a  autonomia do jovem como um todo -  é outra perspectiva.  Foi  um

avanço, e começou-se a discutir isso tudo.

O governo Fernando Henrique começou algumas ações, mas mais no campo da

associação do jovem e referentes às drogas. Fizeram alguns programas ligados a

isso, mais de jovens em situação de risco social, mas não numa amplitude maior,

como estamos discutindo na agenda brasileira hoje.

Em 2002 tivemos, pela primeira vez, a questão da juventude na agenda eleitoral

dos candidatos a Presidente da República. Várias organizações se reuniram no Rio

de Janeiro, e os diversos candidatos a Presidente fizeram propostas no campo da

juventude. Portanto, ainda é muito recente esse campo na institucionalidade.

A Câmara  dos  Deputados  vem  fazendo  um  pouco  dessa  discussão.  Existe  a

Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude, que vem fazendo uma

série de debates, e já podemos extrair alguns documentos no plano nacional, em que

já estamos trabalhando como legado da política de juventude. O principal deles é o

Plano  Nacional  de  Juventude,  um  plano  para  10  anos,  para  garantir  direitos  da

juventude, desde a educação, cultura, tecnologia da informação, segurança pública,

saúde,  esporte  e  lazer,  a  diversos  outros  temas  de  interesse  da  juventude;  e  o

Estatuto da Juventude, para garantir uma série de direitos e deveres da juventude.

Para isso tudo já há projeto de lei, já aprovado em comissão e pronto para ser votado

em Plenário. E vem se criando esse acúmulo todo.

Em 2003, a Unesco discutiu o Índice de Desenvolvimento da Juventude, para medir

a qualidade de vida da juventude, indicador similar ao IDH, mas focado na juventude.

O grande  diferencial  que aconteceu  nesse período mais  recente  foi  a  criação de

várias  Secretarias,  depois  de  um  estudo  solicitado  pelo  Presidente  Lula,  que

identificou várias ações soltas para a juventude no governo. A partir  desse estudo

feito por um grupo interministerial, foram tomadas as primeiras medidas em 2005: a

criação da Secretaria Nacional de Juventude, que fica no âmbito da Presidência da
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República, e do Conselho Nacional de Juventude, em que estamos atuando. É um

conselho  grande,  representativo,  com 60 membros,  que produz muito.  E  o  maior

programa para juventude hoje no Brasil, chamado ProJovem, que tem quatro facetas:

ProJovem  Adolescente,  ProJovem  Trabalhador,  ProJovem  Urbano  e  ProJovem

Campo, um programa de fôlego, sobre o qual penso que terei oportunidade de falar.

Em  2008,  tivemos  o  maior  processo  de  discussão  sobre  juventude  no  Brasil,

recentíssimo  -  dois  anos,  dois  anos  e  pouco  -,  em  que  400  mil  jovens  no  País

discutiram  juventude  a  partir  da  Conferência  Nacional  de  Políticas  Públicas  de

Juventude.  Houve  discussões  municipais,  estaduais,  com jovens  de comunidades

ribeirinhas, jovens quilombolas. Tentamos abarcar todos os segmentos de juventude,

400  mil  pessoas  no  processo  inteiro  fizeram  a  discussão,  da  qual  saíram  22

prioridades da juventude brasileira,  que está se tentando construir  com o governo

brasileiro para garantir os direitos da juventude.

Por último, uma grande conquista da juventude brasileira. Pasmem: a Constituição

brasileira não trata de juventude no capítulo de direitos, nem há a palavra “juventude”

na  Constituição!  Na  verdade,  não  havia.  A  partir  de  um  esforço  concentrado,

principalmente do Conselho Nacional de Juventude, com a mobilização de diversos

setores da juventude brasileira,  ano passado conseguiu-se aprovar,  no  âmbito  do

Congresso Nacional, Câmara e Senado, a inclusão do nome “juventude” no capítulo

de direitos da Constituição brasileira. Aí começamos a poder pensar em programas

para a juventude nas suas diversas facetas e necessidade, como o Edgard disse.

Por  que  se  discute  juventude?  Há  três  questões,  e  não  é  à  toa  que  ela  está

entrando na agenda. A primeira é a quantidade populacional: há 50 milhões de jovens

brasileiros  -  só  a  quantidade  de  jovens  brasileiros  é  maior  que  a  população  da

Argentina e da Venezuela. É muita gente que pressiona por política pública. Então, há

a questão demográfica clara. 

As condições de exclusão social. Se pusermos uma lupa nos dados da juventude e

compararmos com qualquer outro segmento da população brasileira, veremos que ela

é o setor mais precário,  que sofre mais com o desemprego.  Estava assistindo ao

jornal e vi que os dados de desemprego são de 6,1%. Em algumas Capitais temos o

pleno emprego já, mas, mesmo assim, a juventude sofre muito com o desemprego.
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Os desempregados, os que não conseguem acesso ao emprego são jovens ainda.

Há diversos aspectos da exclusão, do próprio esporte,  que, se colocarmos uma

lupa, veremos que a juventude é a que mais sofre com todos os problemas.

Os gestores públicos, os que tomam decisão, os políticos brasileiros, os grandes

líderes estão compreendendo que, se não investirem na juventude, ela poderá ser um

obstáculo para o desenvolvimento. Essa agenda é muito clara.

Já  foi  mencionado aqui  pelo  coordenador  de  juventude a questão do “crack”  e

outras drogas. Isso está na agenda do dia, todos os telejornais se referem a essa

questão. Há várias mazelas que associamos aos nossos discursos, a imprensa, aliás,

tem muito essa prática.  Na verdade, está-se tendo a consciência de que,  se não

dermos um tratamento a essa questão, perderemos toda a geração que pode ajudar

na  prosperidade  e  no  desenvolvimento  deste  país.  Está,  então,  havendo  uma

consciência de que a juventude é a mola propulsora do desenvolvimento do Brasil. Se

não conseguirmos profissionalizá-la e colá-la nas grandes linhas de desenvolvimento,

estaremos perdendo uma oportunidade econômica e social para o Estado.

O Brasil  hoje tem 50% da juventude da América Latina  e 80% do Cone Sul.  A

Argentina  tem  40 milhões  de  pessoas.  Então,  só de  jovens  temos muito  mais.  A

juventude brasileira compreende 26% da população do Brasil de 15 a 29 anos.

Na verdade, no final das décadas de 70 e 80, houve um fenômeno denominado

“baby  boom”,  em  que  a  taxa  de  natalidade  foi  muito  anormal.  Nasceram  muitas

pessoas. Há várias teorias sobre isso. Se vocês observarem os telejornais da década

de 90, verão que havia muitas mães que iam para as filas para conseguir escolas

para  seus  filhos.  A demanda era  muito  maior  do que a oferta.  O Estado não se

preparou para o fenômeno referido. O número de pessoas que nasceram no começo

das décadas de 70 e 80 foi muito grande. Então, o Estado tem de se preparar porque

as pessoas começam a pressionar por saúde pública, por educação, por acesso aos

bens  culturais,  por  esporte,  como  se  tanto  se  mencionou  aqui,  pela  segurança

pública, que é um aspecto em que a juventude sofre muito em vista do preconceito e

de sua maneira de vestir.

Observem, na tela, agora, a pirâmide etária do Brasil em 1981. Na base, até 4 anos,

vejam quantas pessoas há. A parte que está em verde é feminina, e a parte em roxo,
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masculina. A estratificação é de cinco em cinco anos. Quando a barra se afasta do

zero é porque há mais pessoas. Havia, então, muitas crianças de até 4 anos. Em

1992, vemos que a pirâmide vai engordando. Com o passar da idade, vemos um

avanço.  Observem  que  na  década  de  90  havia  muitas  pessoas  entrando  na

adolescência,  por  isso  havia  essa  pressão  por  escolas  públicas.  Assistíamos  ao

Jornal Nacional e víamos que as mães não conseguiam matricular os seus filhos,

porque o Estado não se preparou para aquele momento, para essa demanda. Então,

em 2002, na faixa de 15 a 29, 20 a 24, o Brasil nunca teve tantos jovens como hoje.

Não estou aqui com os dados de 2011, mas nem o Brasil nem o mundo nunca antes

tiveram tantos jovens como agora. Alguns teóricos dizem que nunca teremos tantos

jovens  como  atualmente.  Estamos,  pois,  perdendo  a  oportunidade  para  esse

momento.  Se não  prepararmos  políticas  públicas para  a  massa dessa população

brasileira,  se  não  conseguirmos  levar  escolaridade,  qualificação  profissional  mais

aprofundada, fazer com que se faça uma transição de sair dessa fase de criança e

adolescência e entrar na fase adulta plena para vivência na sociedade, perderemos

toda uma geração. Há alguns dados aqui que pularei em virtude do tempo que me foi

destinado.

Com relação à precariedade da vida da juventude, das condições de vida, vemos

que os jovens são os mais pobres. 

Quando  falamos  em  educação,  constatamos  que,  a  cada  100  jovens,  26  são

estudantes. Temos vários dados aqui. Quase 3 milhões de jovens no Brasil ainda não

frequentam escolas, o que é uma vergonha. Se falarmos em analfabetismo, na minha

região, Fortaleza, no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Alagoas e no

Maranhão,  temos  bolsões  de  jovens  analfabetos  para  os  quais  precisamos  dar

prioridade na agenda. 

Devemos tomar o cuidado para não cairmos na facilidade de associar juventude a

grupo de risco ou a problema. Muitas vezes dizemos que é preciso criar programas

para ocupar os jovens, pois, caso contrário, como dizia minha mãe, farão danação ou

coisa  ruim.  Na  verdade,  precisamos  garantir  direitos  para  a  juventude,  assegurar

direitos a cada um dos jovens brasileiros e vê-los como cidadãos, pois devem ter

acesso a bens culturais,  à escola - se possível de tempo integral -,  a esportes, à
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cultura,  a  língua  estrangeira,  etc.  Tudo  isso  deve  ser  um  conjunto  de  direitos.

Devemos mudar a lógica de ocupação de tempo, dizer que isso deve ser natural para

a  população  brasileira  e  afirmar  que  o  jovem  deve  ser  ator  estratégico  no

desenvolvimento do País. Não devemos ter outro discurso. 

Como  meu  tempo  está  acabando  -  tenho  apenas  15  segundos  -,  falarei

rapidamente  da  agenda.  Respondendo  à  pergunta  da  Assembleia  sobre  a  que

devemos dar celeridade, seria preparar e incluir a juventude na Constituição Estadual

- não sei como esse item está na agenda do Parlamento. Esse deve ser o marco

inicial. Além disso, trabalhar planos para 10 anos de juventude. Sr. Presidente, peço

apenas mais 1 minuto para finalizar minha mensagem. Não devemos buscar ações

emergenciais. Para as ações que a imprensa nos apresenta e que doem em nosso

coração, as quais queremos resolver, como a questão do “crack”, que está na agenda

do  dia,  devemos  ter,  sim,  ações  emergenciais,  porém  não  será  com  isso  que

trataremos a juventude. Devemos tratá-la de maneira estratégica, com planos para 10

anos e orçamento; e isso só é possível por meio de leis. 

Apesar da agenda apertada, fiz questão de vir aqui hoje, pois as Casas Legislativas

têm papel fundamental: garantir o direito para as juventudes mineira e brasileira. E

apenas  conseguimos  fazer  isso  na  Casa  do  povo,  ou  seja,  nas  Assembleias

Estaduais.  Era isso o que tinha a dizer.  Muito obrigado. Fico à disposição para o

debate. 

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O Sr. Presidente - Josbertini, obrigado por sua colaboração e seus esclarecimentos.

O senhor tocou no ponto que o Edgar Silva dos Anjos, que estava no último bloco,

nos cobrou: a juventude. Com muita clareza, fez uma excelente palestra.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Agradecemos as sugestões recebidas até agora pelo telefone e

pela internet.  Assistiremos agora ao vídeo com as sugestões do Sr.  Rogério Aoki

Romero,  Secretário  Adjunto  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude,  para  a

construção da agenda da Assembleia. 

- Procede-se a exibição do vídeo. 

O Sr. Presidente - Abriremos agora espaço para as contribuições dos participantes.
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Com a palavra, o Sr. José Silva Soares Júnior.

O Sr. José Silva Soares Júnior - Sou estudante de Direito.  Obrigado. Boa-tarde.

Cumprimento Lars Grael, que é exemplo para o esporte brasileiro. Ninguém melhor

do que ele para deixar clara essa questão. Faço minhas as palavras do nosso amigo

Iran, de Belo Vale. Minas Gerais é um Estado muito extenso e possui uma cultura

rural  bastante  rica.  Lamento que,  num fórum tão importante como este,  não haja

discussão alguma sobre a zona rural, que é o que procuramos desenvolver hoje em

Minas. Não é isso, Iran? Na zona rural não há incentivo algum ao esporte, que é tão

necessário a todos. Como todos sabem, falta uma educação física interativa, uma

escolinha de futebol e um incentivo ao vôlei para as meninas. Precisamos demais

dessa atenção na zona rural. 

O Estado mineiro é muito extenso. Belo Horizonte é a principal área que temos - é

só aqui que isso é desenvolvido. Para o interior, não vai ginásio poliesportivo nem

quadra  esportiva.  Então,  o  interior  precisa  dessa atenção,  principalmente  porque,

quando vierem à Copa das Confederações e à Copa do Mundo, os turistas comerão o

pão de queijo e o queijo de minas e perguntarão onde foi feito. Certamente todos aqui

têm  um  pezinho  no  campo.  Nada  melhor  do  que  valorizar  as  nossas  origens  e

estender esse desenvolvimento para a zona rural. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Sr. José Silva, obrigado pela participação. Com a palavra, a Sra.

Maria Alves de Sousa.

A Sra. Maria Alves de Sousa - Boa-tarde. Sou de uma comunidade quilombola do

Município de Ouro Verde de Minas e atualmente militante da juventude trabalhadora

rural da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -

Fetaemg. Quero agradecer aos que me antecederam e lembraram, questionaram e

propuseram a questão da juventude rural como tema e população que também clama

por socorro.

Nós,  da  juventude  rural,  compreendemos,  entendemos  que  o  Brasil,  enquanto

governo federal, tem avançado bastante nas questões da política de juventude e de

esporte,  assim  como Minas  Gerais.  Compreendemos  isso.  Agora  é  necessário  e

urgente que pensemos e as pessoas que nos representam acreditem que o campo

brasileiro é um campo com gente, que possui a sua diversidade como o Estado e o
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País. Além disso, que, independentemente da região do nosso país, a juventude está

lá, assim como crianças e todo um conjunto de população com suas origens e cultura

que necessitam de uma política que venha a eles atender. 

Quero aqui  dizer  que precisamos de uma educação que dialogue com a nossa

realidade, com a realidade das pessoas que têm o seu diferencial, em que a sua

cultura precisa ser levada em conta. Precisamos de uma política de esporte que leve

em consideração a diversidade da geografia de nosso país. Quero dizer também que

os programas existentes são bem-vindos, pois entendemos que eles são necessários

para  nosso país,  porém eles  não dialogam com a nossa realidade,  ou  seja,  não

atendem  a  nossa  juventude  rural.  Quanto  aos  jovens,  quero  aqui  dizer  que  é

necessário que o Ministério do Esporte e a Secretaria de Estado de Esporte e da

Juventude de Minas Gerais repensem os programas existentes e pensem em novos

programas que venham atender à nossa juventude. Quero aqui  citar exemplo dos

programas Segundo Tempo e Minas Olímpica, que não atendem às crianças e aos

jovens do meio rural.  Foi dito aqui que há Municípios onde não existe quadra de

esportes. Falarei  dos Municípios do interior  que têm quadras de esportes -  citarei

como  exemplo  o  meu  Município.  Enquanto  no  meio  urbano  há  três  quadras  de

esportes,  no  meio  rural  não  há  nem  uma,  havendo  no  Município  comunidades

distantes mais de 15km, 20km. Como essas pessoas terão conhecimento e serão

atendidas  por  essa  política  existente  sem  garantia  de  recursos  para  transporte,

alimentação? Assim, muitas coisas são necessárias para o nosso acesso às políticas

hoje existentes. 

Antes de terminar, quero dizer - e pedir - que é necessário também haver junto a

essas políticas o acompanhamento educativo, psicológico e profissional, porque não

é  necessário  apenas  ter  acesso  à  educação  e  à  prática  de  esportes;  mas  é

necessária uma política que transforme pessoas em cidadãos críticos e que possam

ser protagonistas do seu próprio desenvolvimento, de acordo com a sua realidade e

com o seu modo de vida. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Maria, por sua contribuição, suas reivindicações, sua

coragem - muito bacana essa atitude. Com a palavra, o Sr. Márcio Miranda, da Escola

Municipal Joaquim Pereira. 
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O Sr.  Márcio  Miranda -  Boa-tarde.  A minha proposta  é  sugerir  a  produção e  a

distribuição de livros didáticos sobre a disciplina Educação Física, que norteiem as

ações dos professores, evitando assim que os alunos pratiquem esportes de maneira

intuitiva  ou  não pratiquem.  Na verdade,  o  que vemos hoje  é  um ensino  em que

percebemos não haver qualidade no âmbito esportivo. E como foi apresentado pelo

Sr. Lars, o importante é que se fomente o esporte na base e assim se propague até à

juventude. Até então a juventude não foi citada aqui, mas sabemos que tal processo

se inicia na infância. Não há como iniciar na juventude sem que haja infância, então,

vamos começar na infância, dar qualidade de vida, partir para a juventude e depois

para a vida adulta.  Sei  que se trata de um Fórum de Esporte e Juventude,  mas

alguém que tem qualidade de vida na infância e na juventude, provavelmente terá

uma vida ativa e será uma pessoa, digamos, com saúde. Acredito eu que, partindo

desse princípio, poderemos evitar problemas com a saúde pública. Há algum tempo,

não  se  preocupava  com  a  obesidade,  mas  sim  com  a  desnutrição;  e  hoje  é  o

contrário: a grande preocupação é com a obesidade na adolescência. 

Quanto  à  vulnerabilidade  social,  há  riscos,  mas  grandes  projetos  são

implementados, como o Segundo Tempo, em parceria com o Ministério do Esporte; e

o Minas Olímpica. 

Esses projetos só conseguem arrebanhar e ser efetivos quando têm qualidades.

Não  adianta  apenas  implantá-los  e  jogá-los  em  algum  lugar.  Se  não  colocarem

pessoas capazes de fazer  com que esses projetos  aconteçam na sua amplitude,

nada funcionará. 

Acredito que só dar nomes aos projetos, colocar pessoas para trabalhar e destinar

verbas  não é  fazer  política  pública.  Infelizmente  acredito  que ações  isoladas  não

atenderão  à  infância,  à  juventude  e  aos  adultos.  Essas  eram  as  minhas

considerações. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Márcio. Com a palavra, Alexssandro Hipólito da Silva,

da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade.

O  Sr.  Alexssandro  Hipólito  da  Silva  -  Boa-tarde.  Sou  professor  de  Filosofia  e

Sociologia  da  instituição  Carlos  Drummond  de  Andrade.  Muito  se  tem  falado  da

escola de tempo integral. Por que isso me preocupa? Hoje a escola de tempo integral
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está virando depósito de criança. Eu, como professor,  filósofo e sociólogo -  estou

cursando mestrado em ciências sociais -, vejo com preocupação a grande maioria

dos  políticos.  Todos  nós,  quando  tomamos  conhecimento  da  palavra  “política”  -

segundo  Aristóteles,  todo  ser  humano  é  um  animal  político  por  sua  natureza  -,

devemos estar cientes de tudo que acontece no âmbito social, pois aí é cabível a

minha participação.

Simplesmente falaram da escola integral e de tantos outros projetos. Vim do interior

e não tenho conhecimento, na prática, desses projetos. Com certeza, na teoria, no

papel daquele senhor que foi o primeiro a falar, parece que tudo funciona muito bem.

Mas  será  que  funciona na  prática?  Não  vemos  qualificação dos  professores  das

escolas integrais. 

Como professor da rede estadual de Belo Horizonte, não vejo a qualificação dos

professores de educação física. Vejo, sim, o professor sentado e os meninos jogando

bola,  quando ele  não  está  nem aí,  pois  só  intervém quando há uma briga.  Não

devemos simplesmente nos preocupar em mudar o Brasil para a Copa do Mundo,

mas sim  para  a  vivência  social.  Ontem dizia  aos meus alunos  que,  enquanto  os

nossos partidos políticos mantiverem o poder nas mãos, virem o sujeito como objeto

e não trabalharem de sujeito para sujeito, a nossa educação irá de mal a pior. O que

aconteceu no Aglomerado da Serra, ali no Cafezal, continuará acontecendo. Educar

não é só levar polícia, forças armadas, mas trabalhar o aspecto humano do cidadão.

Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradeço ao Alexssandro a contribuição. Ainda temos mais dois

participantes. Com a palavra, o Sr. Amantino Mota Mendes, do Projeto Resgatar.

O Sr. Amantino Mota Mendes - Em primeiro lugar, boa-tarde. Deputado Marques,

esclareço que sou cruzeirense, mas segura aí. É com muita mágoa que pego este

microfone para dizer  que,  quando se fala em política,  se faz necessário falar  em

política para todos. 

Convido os membros da Mesa a fazer  como vários Deputados fizeram, quando

subiram a  serra  na  terça-feira  para  verem de perto  aquela  exclusão social,  onde

moradores,  trabalhadores  e  estudantes  são  decepados  sem  nenhuma

responsabilidade do Estado. Citaram o Projeto Resgatar. Quero fazer um convite para
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que  as  pessoas  subam  ao  Bairro  Taquaril,  fronteira  com  Sabará,  onde  não  há

nenhuma política citada aqui. O projeto Resgatar é o único projeto social existente

nessa  comunidade.  É  horroroso  discutir  política  sem  conhecer  o  dia  a  dia  das

pessoas. 

Parabenizo o sociólogo. Ele disse que, quando se fala em esporte, não basta falar

em esporte e rendimento, mas também em educação. O Resgatar visa a utilizar o

esporte para orientar  as pessoas.  Mas o Projeto  Resgatar não é só resgatar.  No

Projeto Resgatar Pé na Bola, o caminho é a escola. 

É  horroroso  falar  assim,  porque  muitos  já  conhecem  o  meu  trabalho  na

comunidade,  mas ninguém teve a coragem de ir  até  lá ver  como essas crianças

vivem  e  caminham.  Eu  me  viro  com  elas,  mas  não  sou  nenhum  professor  de

educação física, nem tenho nenhuma formação. Sou um lavador de carros e é por

isso  que  acho  horroroso  o  Estado  falar  que  administra.  Para  mim,  eles  só

administram para quem querem, e não para aquela comunidade. Vale a pena ir até lá

e ver de perto essa situação. 

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Amantino.  Realmente,  um  assunto  importante  e

bastante  preocupante,  para  o  qual  temos  de  trabalhar  em  conjunto  com  a

comunidade.  A  Assembleia  abre  este  espaço,  principalmente  a  partir  da  17ª

Legislatura.  O  ideal  é  governar  junto  à  sociedade.  Que  a  sociedade  caminhe  ao

nosso lado dentro da Assembleia! 

Devido  à  grande  quantidade  de  pessoas  inscritas  para  se  manifestarem  ao

microfone,  vamos  encerrar  as  inscrições  para  participação  oral  em  breve.  Já  o

recebimento das sugestões por escrito continuará aberto até o final do evento. Vou

chamar só mais um participante. Com a palavra, o Sr. Josadac Marques, do Instituto

Mãos e Vozes.

O Sr.  Josadac Marques - Boa-tarde, Sr.  Deputado e colegas participantes deste

fórum. Estou de passagem em Belo Horizonte. Digo de passagem, porque estou me

transferindo  do  Amazonas  para  Belo  Horizonte.  Durante  30  anos,  atuei  como

profissional fora desta cidade. 

Neste momento, farei menção ao que já foi dito. A ONU estabeleceu, no ano de

2001,  o  Ano  Internacional  do  Voluntário,  e  estamos  dentro  do  período  do  Ano
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Internacional da Juventude, que começou em agosto de 2010 e vai até agosto de

2011.

No ano passado, estive nesta Casa para fazer uma proposição, mas como o Ano

Internacional  da  Juventude  começou  em  12  de  agosto  e,  no  dia  5  de  agosto,

começava o período eleitoral, com a propaganda gratuita, quase não se divulgaram

os eventos. Pelo menos, não temos nenhum registro de eventos da juventude no Ano

Internacional da Juventude. Como funciona essa atividade? Se os senhores ainda

quiseram entrar no “site” da ONU ou digitar a frase “Ano Internacional da Juventude”,

verão que qualquer evento realizado na comunidade e com a aprovação do Comitê

Internacional terá a logomarca do evento impressa pela comunidade.

No dia 15 de abril deste ano, acontecerá no Brasil a 10ª edição do Dia Global do

Voluntariado Jovem. Neste momento, tenho a oportunidade de representar o Comitê

Internacional no Brasil. Em Belo Horizonte, coordeno todas as atividades do Brasil.

Recentemente, ao fazer o relatório de dez anos de atividade, surpreendi-me com o

fato de que a última comissão organizadora do Dia Global da Juventude no Brasil, em

Belo Horizonte, aconteceu em 2004. Por isso, gostaria de incluir nessa agenda dois

itens. Se, nos próximos anos, irá acontecer, em Belo Horizonte e no Brasil, os Jogos

Olímpicos e a Copa do Mundo, a minha sugestão para este fórum é que seja incluído,

num futuro  próximo,  um fórum técnico  para  diferenciar  cidadania,  solidariedade e

voluntariado, principalmente no que se refere às questões de protagonismo jovem e

juvenil. 

Por fim, fica aqui o desafio para que, num futuro próximo, além do fórum, tenhamos

também uma reunião solene para conhecermos os trabalhos da juventude na área de

protagonismo juvenil, que até então é desconhecida nesta Casa e também em outras,

já que não há uma comissão específica para a juventude. Existem muitos projetos

que  precisam ser  conhecidos.  Aliás,  para  realmente  finalizar,  farei  menção  a  um

projeto que aconteceu agora, em janeiro. Um projeto em que 30 mil jovens no Brasil

doaram 15 dias de férias para atividades de cidadania na comunidade. Num futuro

próximo,  espero  poder  trazer  a  vocês  detalhes  de  como  isso  aconteceu.  Muito

obrigado. 

O Sr.  Presidente - Obrigado, Josadac. Gostaria  de lembrar que após a fala dos
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palestrantes daremos continuação às contribuições orais.

Palavras do Sr. Emerson Silami

Boa-tarde a todos. Agradeço o honroso convite que me foi feito por esta Casa, de

cujos  eventos  tenho  participado  desde  2009  -  assim,  já  conheço  bem  algumas

pessoas que aqui estão. Cumprimento os membros da Mesa na pessoa do Deputado

Marques  Abreu,  que,  além  de dirigir  esta  reunião,  é  Presidente  da  Comissão  de

Esporte e Lazer desta Assembleia.

Participando dos eventos realizados nesta Casa,  observo o que tem acontecido

com a imagem do esporte para os nossos legisladores e mesmo para as pessoas não

diretamente ligadas à área de esportes, algumas das quais já se manifestaram aqui.

No primeiro evento a que compareci,  vim representando o Conselho Regional  de

Educação  Física,  um  parceiro  desta  Casa.  O  Deputado João Leite  e  o  Vereador

Heleno Abreu, à época seu assessor,  deram início a esse trabalho, de que tive a

felicidade de participar dando minha humilde colaboração.

O Secretário de Esportes já falou hoje sobre as parcerias firmadas com a nossa

universidade  e  sobre  os  projetos  existentes,  praticamente  sobre  tudo  o  que está

sendo feito pelo esporte. Quero deixar claro que não acho que o esporte é a única

coisa importante, mas uma coisa a mais. Tudo tem de ser feito para a juventude. Não

me refiro apenas à juventude de 15 a 29 anos de idade; isso tem de começar na

infância. Aliás, o esporte é para todos os jovens, adultos e idosos - eu mesmo entro

na fase sexagenária daqui a um mês; portanto, acho que o esporte realmente deve

ser para todos. Mas estamos aqui para falar sobre os jovens.

A primeira coisa que temos de ver é a relação do esporte com a sociedade. Temos

de nos perguntar quais são as funções do esporte e qual é o seu papel em várias

áreas. Qual o seu papel na educação? Qual o seu papel na saúde? Esse assunto já

foi  abordado hoje;  meu amigo Rogério Romero,  Secretário  Adjunto,  falou  sobre a

obesidade, um problema mundial que está relacionado principalmente com a falta de

atividade  física.  Qual  é  o  papel  do  esporte  na  ocupação  do  tempo  de  ócio  das

pessoas? Qual o papel político do esporte nos âmbitos local, regional e internacional -

isso é algo importante?

Também  temos  de  nos  lembrar  da  importância  do  esporte  para  a  identidade
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nacional.  Quando se fala em futebol,  todos se lembram do Brasil;  em judô, todos

pensam no Japão; em basquete, nos Estados Unidos; em esqui, nos países nórdicos

etc. Qual é o papel cultural do esporte? Qual o seu papel na economia? Ninguém

pode se esquecer de que, com o desenvolvimento do esporte, a economia também

se desenvolve, com, por exemplo, material esportivo, obras esportivas, transmissões

de eventos por rádio, televisão e jornais etc. Com o esporte, tudo anda bem. Aqui, a

maior  venda  de  jornais  acontece  depois  dos  clássicos  entre  Atlético  e  Cruzeiro.

Então,  a economia também anda com o esporte,  que, aliás,  é um dos pilares  da

economia mundial. 

Qual  a  importância  do  esporte  para  o  jovem? O Brasil  se  tornará  o  centro  do

esporte  mundial  nos  próximos  anos.  Não  relacionamos  aqui  a  Copa  das

Confederações nem a Copa Sul-Americana, que acontecerá em 2015 e que, para o

Brasil, será muito importante.

Então, o que é o esporte? Um texto de Jorge Olímpio Bento, Diretor da Faculdade

de Educação Física  da  Universidade do Porto,  diz o  seguinte:  “Mas...  o  que é o

desporto? Não há resposta simples para uma pergunta tão complexa”. “De resto, uma

resposta, sendo muito curta, é redutora e diz pouco; e, sendo longa, é uma fuga da

pergunta”.

Temos  várias  definições  de  esporte.  O  Prof.  Valdir  Barbanti,  antigo  colega  de

profissão,  desportista,  jogador  de  basquete  e  campeão  de  atletismo,  tem  uma

definição  do  que  é  esporte.  Trata-se  de  uma  definição  bem  ligada  ao  esporte

competitivo  de  alto  rendimento.  No  entanto,  há  outras  definições  que  são  mais

abrangentes. Por exemplo, hoje, cerca de 8 mil pessoas participam das corridas de

rua, inclusive eu. Isso é esporte. Todos estão ali competindo e querendo chegar na

frente. Na verdade, fico feliz quando consigo ganhar de alguém mais novo do que eu.

Afinal, há rapazes com 20 anos que não conseguem me acompanhar. Portanto, isso

é esporte. Ainda há outras definições para o esporte.

Outra característica do esporte é a diversidade. Podemos dizer que temos no Brasil

praticamente apenas dois esportes: futebol e voleibol. Exatamente os mais populares,

com mais investimento público e mais exposição na mídia. Mas vejam a quantidade

de manifestações esportivas que temos: esportes de alto rendimento, educacional,



892
____________________________________________________________________________

escolar,  amador, profissional,  não formal,  para deficientes ou adaptado,  indígenas,

autóctones, intelectivos - por exemplo, o xadrez -, radicais - hoje muito comuns -, com

animais,  motorizados,  aéreos,  militares  -  teremos  neste  ano  os  jogos  mundiais

militares,  com  provas  específicas  -,  de  inverno,  combinados,  derivados  de  outro

esporte.  Ressalto  que  essas  denominações  são  contempladas  pelo  governo para

financiamento. Podemos dizer que esporte é algo muito rico, não é mesmo?

Sou uma pessoa entusiasmada com o esporte. Na verdade, a vida inteira fui um

entusiasta do esporte. Temos ainda os esportes olímpicos, que têm essa variedade

toda. Até por curiosidade, hoje li no jornal que Jacqueline Mourão, daqui de Minas

Gerais, que já disputou olimpíada de inverno e de verão, classificou-se para as finais

de um campeonato mundial  de  esqui  de 10km. Ela  nasceu e  foi  criada em Belo

Horizonte, e aqui nunca vimos neve. Isso é um dado interessante.

O esporte atende a todos os quatro pilares da educação: aprender a aprender, que

são  as  competências  cognitivas;  aprender  a  fazer,  que  são  as  competências

produtivas; aprender a conviver, que são as competências sociais; e aprender a ser,

que são as competências pessoais. Portanto, o esporte atende perfeitamente a esses

quatro pilares. Além disso, o esporte traz muitos benefícios aos jovens: prevenção de

doenças e melhoras da saúde e da qualidade de vida.

Gostaria de diferenciar aqui o esporte, atividade física, das outras atividades que

considero igualmente importantes, como a música,  as artes plásticas, a pintura, o

desenho e tudo o mais que quiserem.

Sabe-se que o esporte é uma atividade que ocupa o jovem e dá a ele saúde física;

se esse jovem não praticar nenhuma atividade, se tornará uma pessoa sedentária,

ficará gordo e sofrerá de infarto precocemente. Quer dizer, perderemos uma pessoa

produtiva  por  ter  sido  sedentária  e  por  não ter  tido  orientação  para  a  prática  de

atividade física.

Outros benefícios do esporte para o jovem: formação de hábitos de vida saudáveis;

melhoria  do  desempenho  escolar;  ocupação  do  tempo  de  ócio;  melhoria  da

autoestima;  redução  da  criminalidade  juvenil;  inclusão  social  -  mostrarei  alguns

exemplos com fotografias -; diminuição da evasão escolar. Aliás, isso já foi abordado

aqui. As escolas têm de ter um local que atraia as crianças, um lugar que dê uma
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ocupação  a  elas,  desenvolva  a  cidadania,  o  espírito  de  grupo  e  a  disciplina  e  o

respeito às regras.

Recentemente fui à África do Sul e fiquei conhecendo um projeto coordenado pelo

José Flávio, um brasileiro de Belo Horizonte, ex-aluno da Escola de Educação Física

e ex-funcionário da Secretaria de Esportes. 

Esse projeto se chama Kicking for Peace. Nem preciso dizer que está relacionado

ao futebol.

Aqueles  prédios  ali  atrás  são  de  uma  universidade  do  Cabo,  a  mais  rica

universidade da África do Sul.  Ao lado está o pessoal  da periferia,  que não pode

frequentar a universidade, mas frequentam um campo fora. Aqui está parte desse

projeto, que é muito grande.

Queria mostrar as crianças descalças. O José Flávio conseguiu acesso a praças de

esporte  privadas  de escolas  e  universidades.  Os  meninos  não têm sapatos,  mas

jogam descalços, não há problema. Não sei se é do tempo do Marques ou do João

Leite, mas antigamente a turma jogava futebol sem sapato. Não precisava de sapato

para jogar futebol. Depois, é claro, quando se vai jogar o futebol oficialmente, precisa-

se  de  chuteiras,  mas  para  aprender  não  é  necessário  usar  um  tênis  Nike  de

R$500,00.

Lá pude ver esse trabalho sendo feito. O José Flávio é este de cartola aí em cima -

não  sei  se  está  dando  para  ver  bem.  Quis  mostrar  esse  projeto,  que  considero

interessante, porque ele usa o futebol para unir diferentes comunidades. A África do

Sul veio de problemas muito mais sérios que os nossos, e hoje a violência lá é muito

menor  do  que  a  nossa.  Ela  desenvolve  clínicas  e  torneios  em  que  equipes  de

diferentes comunidades, culturas, poder aquisitivo e religião são incluídas e têm a

oportunidade  de estarem juntas.  Esse projeto  ganhou o  prêmio  internacional  das

Nações Unidas no ano passado. Ganhou um prêmio em dinheiro e a honraria de ter

sido escolhido entre 400 projetos em 100 países. As Nações Unidas financiam alguns

projetos no Brasil  -  não sei se financiam algum em Belo Horizonte -, mas o José

Flávio se dispôs e deixou até o endereço dele caso alguém tenha interesse em entrar

em  contato  com  as  Nações  Unidas.  Acredito  que  as  nossas  autoridades  teriam

facilidade para isto: propor que eles também auxiliem esse nosso projeto.
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Isto aqui atrás é uma favela de 17 mil habitantes, construída pelo próprio governo,

enquanto os prédios ficam prontos. É como estão fazendo no Brasil: casas melhores.

Não há campo. Isto aqui é pura areia. Ele fez os campos na areia, e a molecada não

precisa  nem  de  sapato.  Todos  lá  jogam  futebol  de  praia.  Aqui  são  centenas  de

crianças que são atendidas.

Esta é uma foto tirada lá.  É  interessante porque eles têm monitores  da  própria

comunidade, que ajudam a controlar as crianças.

Em Minas está sendo feita muita coisa. Como sou otimista, acredito que as coisas

aqui estão sendo feitas. As autoridades estão tomando as medidas necessárias. O

Minas Olímpica hoje é um projeto muito importante, assim como os jogos - os Jemg e

os Jimi - também são para o desenvolvimento do esporte. Tenho acompanhado isso

por meio da parceria que o Cref tem com a Secretaria de Esportes. Há seriedade

nessas promoções.

Entretanto, não resolveremos o problema do desenvolvimento esportivo de uma só

vez.  Ouvi  aqui,  e  nunca  havia  pensado  no  problema  do  esporte  no  meio  rural.

Imaginem; sou Diretor de uma faculdade. Mas hoje aprendi alguma coisa importante.

São  tantos  os  problemas  que  precisamos  ter  paciência  para  resolvê-los  pouco  a

pouco. Não podemos nos apavorar. O Estado está fazendo, o governo federal está

fazendo, e acredito que muitas prefeituras que também têm mais condições estão

fazendo. Já outras, talvez, não tenham recursos nem para manter a própria prefeitura;

então, fica difícil investir.

Mas tudo isso está sendo feito. Sou otimista e tenho de acreditar nisso. Acredito nos

Deputados,  no  Secretário,  no Governador  e em todas as autoridades,  porque,  se

perder  essa  crença,  a  coisa  não  funciona  mais.  Tenho  de  acreditar  porque  eles

precisarão do meu apoio. Preciso trabalhar. Todos nós temos de arregaçar as mangas

e trabalhar, seja na comunidade ou onde for. 

Se algo  não vem,  é  porque  não  teve  jeito.  Nunca penso que alguém  teve má

vontade comigo,  mas que não foi  possível.  Como administrador  da  Universidade,

peço algo ao Reitor e, se ele disser que não é possível, eu nem discuto. No outro dia,

peço outra coisa e, se ele disser que é possível, ótimo.

Perto  do  Mineirão  e  do  Mineirinho,  teremos  este  complexo,  o  Centro  Esportivo
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Universitário,  e  uma  pista  pública,  que  pertence  à  Universidade,  mas  será

administrada em conjunto com a Secretaria  de Esportes  e da Juventude.  Hoje já

temos na escola um ginásio usado pela federação de “tae kwon do”. Só eles o usam.

Foi construído pelo Ministério dos Esportes, com uma verba obtida na época em que

o Lars Grael era Secretário.

Sou  otimista.  Estou  no  esporte  desde  a  década  de  60,  sou  professor  da

Universidade há 36 anos, mas estou lá dentro há 40, e só vi a coisa melhorar, nunca

piorar. Sou do esporte, fiquei vários anos no atletismo e 22 anos no futebol,  mais

recentemente.  Acredito  que  tudo  vai  melhorar,  tudo  isto  que  estamos  vendo

contribuirá para que, dentro de algum tempo, possamos oferecer aos nossos jovens

melhores condições de práticas esportivas. E que eles, ao invés de escolherem a

droga e a balada noturna, escolham o esporte. Para isso, deverá haver uma melhor

atenção. Obrigado.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado pelo  depoimento  e  otimismo.  Quanto  a  jogar  bola

descalço, creio que o João jogou mais que eu. Agradeço a presença do Deputado

João Leite, do Heleno e do Valdir, que jogou conosco.

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Assistiremos agora a um vídeo com as sugestões do Sr. Sérgio

Bruno Zech, Presidente do Minas Tênis Clube, para subsidiar a construção da agenda

da Assembleia para os próximos anos.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Sr. Antônio Eduardo Muzzi

Boa  tarde.  Agradeço  ao  Presidente  Marques  Abreu  o  convite.  Cumprimento  os

colegas  da  Mesa.  É  um  desafio  ficar  por  último  após  tantas  apresentações

importantes. O que deverá estar na agenda da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas  Gerais  para  promover  o  desenvolvimento  do  Estado?  Sou  profissional  de

educação física formado há mais de 20 anos. Tive uma vida profissional bastante rica

e fui muito privilegiado. 

Trabalhei mais de 20 anos na rede pública, tanto na estadual quanto na municipal.

Tenho ótimas lembranças da Escola Municipal  Professora Alcida Torres, no Bairro
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Taquaril, na qual ministrei aulas durante 15 anos. Então, sei exatamente da realidade

exposta aqui.

Na minha vida profissional, tive oportunidade de ter experiências relacionadas ao

esporte e à juventude. Como o tema é superdesafiante, procurarei enfocar um projeto

que  há  hoje  no  Sesi,  empresa  privada  ligada à  Federação  das  Indústrias  e  que

sobrevive  com  recursos  da  indústria.  Na  formação  esportiva,  há  hoje

aproximadamente  40  mil  jovens  e  crianças  entre  7  e  17  anos,  e,  na  prática  do

esporte, no Sesi, em 77 Municípios do Estado, há aproximadamente 100 mil crianças

e jovens. Atendemos a todas as classes sociais. Às vezes, as pessoas pensam que o

Sesi  atende  apenas  filhos  de  trabalhadores  da  indústria,  mas  não.  Atendemos

também a comunidade. Há quase 10 mil crianças atendidas gratuitamente.

Nesta proposta, coloco como tema desafiador os valores do esporte. Entendemos

que os valores do esporte, nos projetos de formação esportiva do Sesi, tanto na rede

escolar como nas escolas de esporte, são realmente o legado definitivo, aliás, um dos

legados.  Foram  expostos  anteriormente  pelos  colegas  da  Mesa  vários  legados.

Então, vou destacar os valores do esporte. Vou ler rapidamente e apresentar algumas

imagens.

Os valores do esporte não são algo novo: estão relacionados há séculos. O valor

que o esporte transmite pode se associar à educação, tendo-se criado vínculo com a

história do esporte há muito tempo.

Mostrarei  algumas  imagens  que  retratam  muito  mais  o  que  está  sendo  dito.

Gostaria de destacar neste conteúdo a participação do Prof. Lamartine da Costa, de

Ana  Miragaia,  Márcio  Torini,  Marta  Gomes  e  Fábio  Rodrigues,  que  ajudaram  os

profissionais de educação física do Sesi a construir este trabalho. Então, os valores

do esporte são algo muito mais antigo. Entretanto, não podemos perder de vista que

o esporte é uma prática corporal construída, vivenciada e modificada na interação dos

homens na cultura, refletindo seus valores e gerando os novos. Isso é muito bacana.

Várias pessoas falaram aqui sobre a questão dos valores locais e regionais e dos

novos  valores.  A  sua  forma  e  constituição  dependerão  sempre  dos  objetivos

atribuídos a ele. Vale ressaltar que os valores não são necessariamente do esporte,

mas refletem-se no esporte e são também gerados a partir dos significados que os
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indivíduos e grupos sociais dão à prática esportiva.

Considerando-se os diversos objetivos, valores e motivações dos indivíduos, grupos

e instituições, o esporte é pensado e praticado em três dimensões, que também já

foram citadas: rendimento, educação e participação. Embora essas dimensões sejam

diferentes, os valores interagem entre elas. Resulta então uma enorme influência que

o  esporte  exerce  sobre  o  imaginário  das  crianças  e  dos  adolescentes  e,

consequentemente,  sobre o seu comportamento esportivo e social.  Esse fato e a

atitude  dos  profissionais  de  educação  física,  líderes  que  tratam  do  esporte  e  da

educação, têm gerado constantes preocupações com o rumo do esporte moderno

sob o ponto de vista da ética e levado a reflexões sobre como pode ser possível a

existência  do  esporte  em  uma  convivência  pacífica  e  não  corruptível  em  suas

diversas manifestações.

Estou  lendo  sobre  a  questão  dos  valores  e  passando  algumas  imagens,  para

fazermos uma reflexão sobre os valores do esporte. 

Citarei agora um exemplo, não entendendo que seja o melhor: foi uma das ações

desenvolvidas  em  outro  país,  em  1989.  Trata-se  de  um  programa  denominado

Espírito Desportivo, de uma câmara municipal de Portugal, que envolve jovens de 10

a 18 anos. Eu o trouxe como exemplo, até porque ele poderia ser uma das sugestões

para a pauta da Assembleia.

Eles  atuaram em cinco áreas fundamentais.  A primeira:  um programa educativo

específico  para  professores nas  escolas  de  ensino  básico  e  secundário,  ou  seja,

educar os professores para tratarem dos valores do esporte. A segunda: publicação

de documentos de apoio a esses professores. Todos os autores que citei antes - o

Lamartine,  a Ana,  o Márcio -  ajudaram-nos a construir  um livro  sobre valores  do

esporte. A terceira: estudos de investigação sobre valores, sobre as culturas locais,

sobre  quais  valores  serão  identificados,  em  quais  deveríamos  investir  e  quais

deveríamos desenvolver. A quarta: conferências e seminários em escolas e clubes.

Estamos carentes de conferências e seminários em relação aos valores do esporte,

que  citarei  mais  tarde,  valores  esses  que  cuidarão  dos  jovens,  da  juventude,

desenvolvendo  o  cidadão.  A  quinta:  atribuição  de  prêmios  anuais  de  espírito

desportivo  -  desporto  escolar  e  desporto  federado.  Em  relação  aos  valores  do



898
____________________________________________________________________________

esporte, podemos premiar os desportos escolar e federado. Mais à frente, veremos

como isso poderia ser feito.

Aqui trago alguns exemplos de atitudes. Trouxemos o Gustavo Borges para falar

sobre sua vida esportiva, suas dificuldades, sucessos, fracassos e valores para pais e

alunos das nossas escolinhas.

Classificação  dos  valores.  Temos  valores  econômicos,  com  conotações  de

prosperidade ou riqueza, pobreza e miséria. Há pessoas que se acham muito ricas,

outras, muito pobres, dependendo do valor e da forma como elas interpretam. Temos

os valores religiosos, que se realizam por meio de normas e virtudes das religiões,

em uma dimensão que seja o santo, o sagrado ou a crença. Há os valores estéticos,

o que é feio, bonito, o bom e o mau gostos. Há os valores sociais, éticos e morais,

que são os mais focados por nós nesta apresentação. São aqueles que ocupam o

comportamento humano, da reflexão sobre os valores da vida, da virtude, do vício, do

direito e do dever, do bem e do mal. Isso é amplamente explorado nas atividades

esportivas  de  formação,  de  rendimento  e  de  educação,  independentemente  das

dimensões.

Destacamos os valores morais para análise dos valores do e no esporte. Valores

morais são regras de conduta que têm como base a consciência moral das pessoas

ou  do  grupo  social  formado  pelos  costumes  e  tradições  predominantes  em

determinado meio cultural. Esses valores se retratam na disciplina, na participação

em equipe,  no aceite das regras,  em saber  ganhar  e  perder.  Para  que isso  seja

construído por meio do esporte, precisamos desenvolver atitude nos educadores do

esporte e da prática esportiva. O que está faltando é atitude. Ouvi algumas críticas

em  relação  aos  profissionais  de  educação  física  que  se  refletem  em  todos  os

profissionais  da  educação.  Às  vezes,  o  profissional  de  educação  física  fica  mais

exposto,  porque está lá,  na  quadra.  E o  profissional  de  outra área,  que está  tão

desinteressado na educação, como o exemplo dado, dentro da sala? A questão do

valor,  para  dar  certo,  é  uma questão de atitude.  Precisamos  tomar  cuidado  com

determinadas  críticas,  porque  essa  questão  da  atitude  atinge  qualquer  área  da

educação. 

Temos aqui  algumas imagens.  Nota-se hoje que a percepção do senso comum
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quanto à pratica esportiva e à geração de valores sociais independe da manifestação

esportiva. Como dito pelos meus colegas da Mesa e agora pelo Prof. Emerson, são

“n” as modalidades esportivas. Assim podem ser identificados valores associados ao

esporte de um modo geral. Alguns exemplos: trabalhar em equipe. Quando se disputa

um esporte coletivo - handebol, voleibol, basquete - é preciso conviver com aquele

colega que está com rendimento  melhor  que você,  assim  como com aquele  que

apresenta rendimento pior. Todos ali estão em função de um objetivo comum, no caso

dos esportes de rendimento. Nas escolinhas ou na escola de formação esportiva,

ocorre o mesmo. Há crianças e jovens que aprendem mais rápido, enquanto outras

aprendem mais devagar.  O trabalho em equipe, o respeito ao líder da equipe -  o

professor  -,  o  respeito ao líder  das equipes de competição -  o técnico ou o líder

comunitário  -  são valores que o jovem e a criança levarão para a vida.  Amanhã,

quando ele estiver trabalhando numa empresa ou num negócio próprio, esse valor

terá de estar internalizado. Por isso precisamos desenvolver esses valores nas três

áreas de atuação dos esportes, como já dito aqui: no rendimento, na formação ou na

educação. 

Outros valores: encontrar respostas nos momentos difíceis. Até na vida emocional,

até no trato com a família, com o pai, com a mãe, valores aprendidos nos esportes

são desenvolvidos no dia a dia. Respeitar a diferença, aprender a decidir, aceitar seu

limite e o limite do outro. Sentir orgulho de representar o time é sentir orgulho de fazer

parte da sua família, da sua comunidade ou de ser aluno de uma determinada escola.

Todos os valores desenvolvidos no esporte podem refletir na formação do jovem do

futuro,  da  juventude.  Aprender  a  ganhar  e  aprender  a  respeitar:  essa é  a  nossa

mensagem.

Fiz algumas anotações durante a apresentação dos colegas. O que deverá estar na

agenda de Minas Gerais? Nossa proposta é que esteja na agenda da Assembleia de

Minas Gerais desenvolver programas que possam qualificar profissionais ligados ao

esporte, para que tenham atitudes para que sejam desenvolvidos valores sociais, por

meio  da  formação  esportiva,  por  meio  do  rendimento  ou  por  meio  da  educação

esportiva. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado. 

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
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O Sr. Presidente - Obrigado, Antônio Muzzi.  Pode ter  a certeza de que, mesmo

sendo o último,  sua contribuição foi  muito importante,  assim como a de todos os

demais presentes. 

Apresentação de Sugestões

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase final de apresentação de

sugestões e debates. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de propostas

serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas. Com a palavra, o Sr.

Bruno Vilela, da Oficina de Imagens. 

O Sr. Bruno Vilela - Meu nome é Bruno Vilela, sou de uma organização de Belo

Horizonte chamada Oficina de Imagens, que trabalha com comunicação, educação e

direitos, mas com foco na criança, adolescente e juventude. Vim aqui reforçar o que já

foi falado sobre a juventude. Houve pouco cuidado com ela aqui, o nosso material

não  cita  nada  sobre  juventude  e,  no  debate,  ela  foi  abordada  apenas  pelos

participantes e pelo nosso amigo do Conselho Nacional de Juventude. Antes de vir

para o fórum, verifiquei as políticas do governo do Estado para a juventude. Fiz os

cálculos em cima de quantas pessoas atinge, e comecei a pensar um pouco sobre

elas. Temos quase 4 milhões de jovens no Estado, e a política do governo não atinge

nem 5% deles.

Além do número, que talvez seja importante para a escala, a fim de atingir mais

pessoas, não imagino que essas políticas sejam as que toda juventude gostaria de

ter. Fico pensando como podemos abrir mais diálogos como esse, mais espaço para

discussão. Um espaço importante para discussão são os Conselhos Municipais, o

Conselho Estadual de Juventude, esferas de discussão sobre a política, como elas

podem ser implementadas nos Municípios, nos Estados, enfim, nas esferas de poder.

Então gostaria que entrasse na pauta o processo de discussão do Conselho Estadual

e o apoio aos Conselhos Municipais. Apesar de estarmos ainda na discussão e de

ainda não ter sido aprovado o Estatuto da Juventude, acho fundamental começarmos

a  discutir,  nos  conselhos  que  já  existem  em  Minas,  formas  de  participação,  de

sustentabilidade, e as políticas que a juventude quer para seus Municípios ou para a

vida. É isso. Gostaria também de colocar em pauta a discussão sobre o Orçamento.

É  muito  legal  falarmos  sobre  política  de  juventude,  mas sem orçamento  ela  não
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existe. Sem dinheiro não há como colocar em prática as políticas pensadas. Pode-se

pensar várias coisas, mas sem a prioridade no Orçamento, nada acontecerá. Então

gostaria que essa pauta também entrasse na discussão do PPAG, da LOA, da LDO.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Bruno, pelas sugestões. Com a palavra, Vicente

Silluzio, da UNE.

O Sr. Vicente Silluzio - Boa tarde a todos e a todas, sou Vicente e estou Diretor da

União Nacional dos Estudantes. Neste momento queria dar uma contribuição para

este debate sobre juventude e esporte, a relação do esporte com a educação das

nossas  crianças  e  da  nossa  juventude.  Queria  fazer  coro  com  o  companheiro

Alexssandro, que falou sobre a educação em tempo integral. Hoje ouvimos muito falar

em  escola  em  tempo  integral  através  de  candidatos  a  Prefeito,  a  Governador,  a

Deputado. Vemos até alguns exemplos de escola em tempo integral,  inclusive em

nosso Estado. Gostei muito do termo usado pelo companheiro, que diz que muitas

dessas escolas chamadas escolas em tempo integral viraram depósitos de crianças.

Queria trazer aqui a escola em tempo integral idealizada por Anísio Teixeira e Darcy

Ribeiro, com exitosa experiência no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, com o

então  Governador  Leonel  Brizola,  que  construiu  mais  de  500  escolas  no  Rio  de

Janeiro. Ele foi muito criticado, porque as escolas eram caras e as estruturas eram

muito grandes, e dizia que as escolas em tempo integral não podem ser tratadas

como gasto público, mas como investimento na vida das nossas crianças carentes,

que serão os futuros homens e mulheres do nosso país. Trago essa reflexão. Como

diz o companheiro Josbertini, muitas vezes as políticas públicas de juventude, em se

tratando da nossa parcela da sociedade que mais sofre com a violência, as drogas e

a prostituição, são dadas em respostas a esses problemas. Elas devem ser tratadas

como direito  da  nossa juventude,  da  nossa sociedade.  Em se  tratando  da nossa

população  mais  carente,  são  essas  crianças  que  estão  expostas  ao  tráfico,  à

violência, enquanto seus pais estão trabalhando. As classes média e alta não têm

esse problema porque colocam os filhos numa escola de tempo integral particular

para que estejam bem cuidados enquanto estão no trabalho. Essa escola em tempo

integral, idealizada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, garante o beabá das crianças,

o acompanhamento médico e odontológico, o acesso ao esporte e ao lazer, enfim, é
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uma educação em tempo integral completa. Sai caro para o Estado, mas ele tem de

ter vontade política, assim como teve Leonel Brizola para realizar uma escola em

tempo integral de verdade, que acolhesse nossas crianças e formasse jovens para o

nosso  futuro.  Para  finalizar,  cito  o  exemplo  do  nosso  fenômeno  Ronaldinho.  Ele

estudou numa escola de tempo integral no Rio de Janeiro. Ele fala disso com muito

orgulho.  Talvez  se  não  tivesse  estudado  num  escola  de  tempo  integral  na  sua

infância, não teria sido o fenômeno que foi, eternizado no futebol internacionalmente.

Acho que o que deverá estar na agenda da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

para  o  Desenvolvimento  do  nosso  Estado  é  uma  escola  em  tempo  integral  de

verdade, que acolha as nossas criança, que eduque, que dê acesso à saúde e que dê

toda  a  oportunidade  para  elas  se  formarem  como  homens  e  mulheres  para

construírem esse Brasil. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Vicente, pelas ideias. Aliás, tivemos muitas aqui, hoje.

A Assembleia Legislativa, mais do que nunca, está buscando essa integração com a

sociedade. Com a palavra, o Sr. Rafael Afonso da Silva, do Movimento Muda Aterro.

O Sr. Rafael Afonso da Silva - Boa tarde. Sou líder de movimentos sociais, dentre

eles o Muda Aterro. Estamos aqui com imensa satisfação numa Casa que sempre

nos acolheu. Estou ao lado de uma pessoa especial, que é o Deputado João Leite,

que apoiou o nosso pleito relativo ao aterro. Hoje estamos tratando de esportes e

juventude.  Parabenizo  o  Deputado  Marques,  que  é  jovem  e  é  Presidente  da

Comissão de Esporte e Juventude. O Estado foi feliz nessa escolha, pois o esporte e

a juventude estarão bem representados.

Como oriundo do esporte amador, trago um pleito  para que o Estado incentive,

principalmente os Municípios, apoie as equipes amadoras. Todos os campos estão se

transformando em condomínio, no programa Minha Casa Minha Vida. Nada tenho

contra o programa, até o apoio. Ocorre que as crianças e os jovens deixam de ter

espaço para o lazer e caminham para outros espaços. O Deputado João Leite dizia

no almoço que, no campo do Alvorada, encontrávamos o jovem que batia as suas

peladas, mas hoje caminham para o morro. O caminho da droga é mais fácil de ser

buscado. Temos, portanto, de ter mais responsabilidade nessa área.

Ouvi  hoje  uma  entrevista  que  dizia  que  Atlético  e  Cruzeiro  conseguiram  um



903
____________________________________________________________________________

patrocínio  de  televisão  de  R$50.000.000,00  para  o  triênio  2012-2014  para  o

Campeonato  Brasileiro.  Aprendi  na  Escola  do  Legislativo,  nos  PPAGs,  que,  ao

inventar  a despesa,  deve-se indicar  a fonte de  recursos.  De onde está  saindo  o

dinheiro para esse patrocínio? Então, é necessário esmiuçar de onde estão vindo

esses recursos, pois eles não vêm de graça. 

Há 34 anos sou Presidente de uma agremiação esportiva, no Bairro Pindorama,

dentro do Aterro Sanitário. Somos reconhecidos como utilidade pública do Município

de  Belo  Horizonte,  Lei  nº  4.036,  de  1996.  Quero  pedir  a  esta  Casa  que  nos

represente bem na fiscalização para que desvios não sirvam para o engrandecimento

de poucos. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Rafael. Com a palavra, Kátia Ferraz, do CVI.

A Sra.  Kátia  Ferraz  -  Boa  tarde,  Deputados  e  demais  membros  da  Mesa.  Sou

Presidente  do  Centro  de  Vida  Independente  de  Belo  Horizonte  -  CVI  -,  tenho

acompanhado os fóruns e queria falar de um direcionamento importante: o esporte

paraolímpico. 

Queria sugerir  -  aliás  foi  uma das minhas contribuições na consulta pública -  e

reforçar  a  minha ideia para  que essa sugestão seja avaliada após este  fórum. É

importante que o esporte paraolímpico seja um incentivo para a inclusão da pessoa

com deficiência nas redes de ensino básico, fundamental,  médio ou superior.  Isso

porque,  como qualquer  outro atleta,  a pessoa tem o seu momento de disposição

física e condição de ter aquele desempenho. Seria muito interessante se esse fosse

um dos instrumentos para fomentar a inclusão da pessoa com deficiência na escola. 

Quando falávamos sobre educação, notamos a existência de um problema muito

grave: a dificuldade da pessoa com deficiência. Imagine a dificuldade na cognição, a

dificuldade para  ela  ser  incluída e  acompanhar  a idade escolar.  As  pessoas com

deficiência têm a mesma capacidade que tem qualquer outro aluno.  É importante

haver  alguma  tecnologia  que  colabore  para  que  desempenhem  as  atividades

escolares. Hoje, a tecnologia assistiva, que é um dos temas do Ministério da Ciência

e Tecnologia, é uma linha de pesquisa. O Estado deveria tomar isso como exemplo

para produzir  equipamentos  para  a melhoria  de  desempenhos,  pois  sabemos -  e

quem  acompanha  esporte  sabe  disso  -  que,  nos  últimos  eventos  esportivos
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internacionais,  muitos  atletas paraolímpicos trouxeram mais medalhas que os que

não têm deficiência.  No entanto,  a mídia divulga que eles surgiram do nada,  mal

sabem como é difícil  o  patrocínio  dos  atletas,  e,  mais ainda,  para a pessoa com

deficiência. Não é mesmo Joãozinho? O Estado deve reconhecer esse tipo de linha.

Que ela seja mais um dos instrumentos para fomentar isso. 

Temos  procurado  trabalhar  a  questão  da  pessoa  com  deficiência  em  todos  os

outros temas. Tenho certeza de que o tema pode ser um ponto para que isso seja

promovido. Obrigada. 

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Kátia.  Tenho  certeza  de que  a  Casa avaliará,  da

melhor maneira possível, suas reivindicações. Com a palavra, a Sra. Liliane Arouca.

A Sra. Liliane Arouca do Carmo - Boa tarde, nobre Presidente, toda a Mesa e todos

os presentes neste Plenário. Gostaria de perguntar ao Sr. Antônio, do Sesi, por que o

Cira do Sesi Gameleira encerrou suas atividades relacionadas à parte esportiva para

deficientes físicos. Gostaria muito de saber o motivo pelo qual foi encerrado. Esse é o

primeiro ponto. 

Quanto ao segundo ponto, queria dizer algo ao ilustre Lars Grael, que me parece

que  já  se  retirou.  Na  pessoa  do  Deputado  Marques  Abreu  e  do  nosso  querido

Deputado João Leite, sugiro que as mesmas atividades que estão sendo realizadas

em Três Marias sejam repassadas para a região de Furnas e do Rio Grande. Abrimos

este  fórum  comentando  sobre  desenvolvimento  e  inovação,  e  o  Rio  Grande  foi

mencionado, dizendo que braços dele já foram puxados para São Paulo. Então, o

meu segundo ponto é que puxemos também na parte do esporte para Minas Gerais.

Solicito a esta Casa que, nos próximos fóruns, iniciemos as discussões na área da

educação e da saúde - essencialmente a educação, pois é o que precisamos neste

país.  O  ócio  e  o  sedentarismo da  juventude têm  aumentado bastante.  É  preciso

direcionar  a questão da atividade física  e intelectual  dos nossos jovens.  Estamos

numa sociedade que está partindo para um número restrito de filhos. Muitos casais

que, nestes últimos anos, têm-se juntado por meio de casamentos ou concubinato

não têm tido interesse de aumentar o número de filhos. Logo, a nossa sociedade

está-se  tornando  uma  sociedade  de  jovens  adultos  a  jovens  idosos.  Então  é

importantíssima a parte educacional para tirarmos o ócio e o sedentarismo dessas
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pessoas e programarmos uma aposentadoria mais digna para o brasileiro. Os nossos

aposentados  guardam  o  seu  rico  dinheirinho  para  investir  na  aposentadoria  com

saúde diferentemente dos europeus ou dos norte-americanos que investem na sua

saúde emocional, em passeios e turismo. Essa é a minha ponderação. Boa tarde.

Obrigada. 

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Sra.  Liliane.  Solicito  ao  Sr.  Antônio  Muzzi  que

esclareça tal assunto nas suas ponderações finais. Com a palavra, o Sr. Welington de

Souza, da Amife.

O Sr. Welington de Souza - Deputado Marques Abreu, parabéns. Boa tarde a todos,

nosso amigo Deputado João Leite, demais membros da Mesa e presentes. O meu

nome é Welington de Souza. Sou Presidente da Associação Mineira das Federações

Esportivas - Amife - e da Federação Mineira de Ciclismo. Minas Gerais possui 853

Municípios.  No  entanto,  não  temos  praças  esportivas  devidamente  revitalizadas

dentro do esporte especializado - aliás, as poucas que temos não possuem monitores

nem acompanhamento. Como poderemos trabalhar nossos atletas em apenas cinco

anos para a Olimpíada de 2016? Quais os recursos que Minas tem para o esporte

especializado? O orçamento de Minas é um dos menores em relação aos outros

Estados. O que poderemos fazer? O que as federações podem fazer? 

No Parque  Fernão  Dias,  há  uma área onde  se  construiu  o  primeiro  velódromo

paraolímpico do País com uma pista de “bicicross” que está detonado. Há cinco anos,

solicitamos  recursos  para  reformá-lo,  mas  não  conseguimos.  Pedimos,  pedimos,

pedimos,  e  morremos  na  praia.  Como  seremos  atletas  para  2016?  Qual  será  a

Olimpíada?  Direi  para  a  minha  filha:  “Em  2016,  estivemos  presentes.”.  Ela

perguntará:  “Pai,  quem  foi  campeão  nas  modalidades  “y”,  beta  ou  gama?”.  Não

haverá. E aí, o que faremos? 

As reclamações feitas aqui procedem. O paraolímpico apresenta grande número de

medalhas. Lido com um atleta paraolímpico, portador de necessidades especiais, que

é um dos melhores do Brasil. Ele foi treinar no Parque Fernão Dias e caiu. Gente, é

difícil! E falam: “o cara é um guerreiro”. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Obrigado, Welington, por sua colaboração. Com a palavra, a Sra.

Simone  Coimbra  de  Sousa,  da  Comissão  em  Prol  da  Ativação  do  Conselho  da
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Juventude de Pedro Leopoldo. 

A Sra. Simone Coimbra de Sousa - Meu nome é Simone Coimbra, tenho 16 anos e

sou  estudante  de  uma  escola  estadual.  Como  estamos  falando  de  esporte  e

juventude,  venho aqui  dizer  que hoje,  na escolas  estaduais,  só há  uma aula  por

semana de Educação Física. A escola não oferece materiais para que as aulas de

educação física ocorram. Não estou recriminando os professores, mas haver  uma

aula por semana e não haver  material  não incentiva jovens a praticar esportes. A

minha sugestão é que haja escolas técnicas esportivas para ensinar todo tipo de

esporte e não só o futebol. Gostaria de pedir também para que a Assembleia olhasse

para as áreas menos favorecidas. Isso porque hoje um jovem que mora perto de Belo

Horizonte pode não ter acesso ao esporte, porém tem acesso a outras atividades,

enquanto que os jovens das áreas menos favorecidas não têm acesso ao esporte

nem a outras atividades. Então os jovens acabam ficando ao deus-dará. Deveríamos,

então, pensar sobre essa questão. Como já foi dito aqui, não há quadras em áreas

rurais - e não há mesmo - e o local de jogar é na rua e descalço. Então deveriam

mesmo olhar essas áreas. Muitos jovens vêm a Belo Horizonte para tentar jogar em

algum clube, como Atlético e Cruzeiro, mas muitos não conseguem, então voltam

para suas cidades e acabam perdendo o entusiasmo pelo esporte. 

Conversamos  aqui  sobre  a  escola  onde estudamos,  que não há  estrutura para

receber pessoas deficientes. E o que o Estado está fazendo hoje em prol disso? Uma

pessoa deficiente fica sem acesso ao esporte. Na escola onde estudamos há uma

cadeirante. Para ela conseguir chegar até a sala onde estuda, ela tem de passar por

trás da escola, o que está acabando com ela. Para mim, ela está sendo afastada de

todos nós. Como ela faz para chegar até a quadra? Como o professor a incluirá na

prática de esportes? Então, eu queria saber o que o Estado está fazendo para haver

investimentos no esporte e nas escolas. Muito obrigada. 

O Sr.  Presidente - Muito obrigado, Simone. Realmente, são reivindicações muito

importantes, às quais nós, como Deputados, estaremos atentos e faremos o possível

para contribuir. Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Maycon de Jesus Miguez, da

Comissão em Prol da Ativação do Conselho Municipal de Pedro Leopoldo. 

O Sr. Maycon de Jesus Miguez - Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui
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participando deste fórum. A Simone já falou sobre alguns investimentos que faltam na

área da educação, na inclusão de pessoas deficientes em atividades esportivas. Não

só nas escolas mas também em praças públicas, em lugares aonde querem ir para

participar  de  atividades,  as  pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  não

encontram as adaptações de que necessitam. 

Tratando também da juventude, como o fórum de hoje nos reservou, para mudar

algumas realidades precisamos da criação do Ministério da Juventude, que irá nos

beneficiar  mais  a cada dia.  Creio eu que,  se ficarmos aqui,  dentro de salas,  nos

corredores, apenas participando de fóruns e conversas, não vamos conseguir nossos

objetivos.  Devemos  também  sair  e  fazer  com  que  essas  conversas  se  tornem

realidade. 

Temos aqui  50 milhões de jovens brasileiros,  e o Brasil  ocupa a 6ª posição no

“ranking” de homicídios de jovens, segundo o Ministério da Justiça, dado atualizado

há  mais  ou  menos  uma  hora.  É  triste  a  nossa  realidade.  É  triste  saber  que  a

juventude, muitas vezes, não encontra um lugar específico para manifestar-se. Não

encontra um lugar bacana para estar no momento, na hora certa em que precisa de

desenvolvimento  pessoal.  Há  falta  de  infraestrutura  não  apenas  no  esporte,  mas

também na educação. O jovem precisa de educação de qualidade. Estamos vendo os

professores  lá  fora.  Muitos  jovens  estão  em  casa sem aula.  Os  jovens  precisam

também da base: educação, esporte, lazer e cultura. Assim, vamos criar não apenas

uma  juventude  melhor,  mas  um  país  melhor.  Temos  50  milhões  de  jovens  que

amanhã podem fazer o Brasil mudar totalmente. Enquanto não mudarmos a nossa

concepção,  os nossos pensamentos em relação à juventude,  não vamos sair  das

salas, das reuniões, para transformar nossas palavras em realidade.

Creio que vamos melhorar a cada dia. Aqui estão muitos e muitos jovens que, se

dependerem de nós, mudarão a história não só de Minas, mas também do Brasil.

Vamos lutar, sim, porque é o nosso direito; e venceremos, porque temos objetivos.

Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Parabéns, Maycon. Com a palavra, o Sr. Carlos Antônio Outeiro,

Presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Santa Efigênia e Paraíso.

O Sr.  Carlos  Antônio Outeiro -  Boa-tarde.  Quero cumprimentar  o nosso querido
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Deputado  Marques,  Presidente  desta  reunião,  os  demais  membros  da  Mesa  e  o

público. Cumprimento também o nosso amigo Deputado João Leite, que está aqui do

lado, o Deputado Adelmo Carneiro Leão e os outros.

Trouxe alguns temas. Há um tempo dei sugestão de um dos temas sobre o esporte

e a juventude. Se conseguíssemos construir um centro olímpico em cada regional -

Leste,  Oeste,  Centro-Sul  -,  ajudaria  muito.  Essa  ação  tiraria  muitas  pessoas  da

periferia e descobriríamos muitos craques e talentos. Não temos nada.

Meu amigo Zinho falou há pouco. O Taquaril possui mais de 30 times de futebol.

Espaço não falta lá, mas até hoje não possui um campo de futebol. Eles saem de lá

para jogar em outros lugares. Registrei isso aqui. Considero uma vergonha. Muitas

pessoas tomam conta dos campos de futebol. Uma família se apodera do campo, e a

maioria dos campos são municipais. Ela toma conta do campo por 20, 30 ou 40 anos

e não empresta para a comunidade. Lá perto de casa, no Real Pompéia e no Paraíso,

há problemas. Eles alugam o campo, não investem na juventude e ficam lá tomando

cerveja e comendo churrasco. Isso tinha de ser julgado. O meu amigo Zinho sai com

a  meninada  dele  lá  do  Taquaril  para  alugar  um  campo  no  Paraíso  ou  no  Real

Pompéia. Temos de tomar uma providência.

Estou  sentindo  falta  aqui  -  não  vou  falar  torcida  organizada  -  da  torcida

desorganizada.  Eles  só  querem  saber  de  brigar.  Eles  tinham  de  estar  aqui  para

educar  a  juventude  deles  e  falar  sobre  esporte.  Isso  não  interessa  a  eles.  Eles

querem é baderna.  Na minha época não existia  torcida  organizada.  Eu ia  com a

família, todos alegres, vendo o João Leite pegar os pênaltis. Hoje não podemos ir ao

Mineirão. Você vai lá e corre o risco de os “caras” tentarem matá-lo.

Falarei mais um pouco. Serei breve. Temos o projeto Segundo Tempo, do governo

federal - acho que ele acabou agora. Ele pagava uns trezentos e poucos reais ou

R$420,00 ao atleta, se este estivesse cursando faculdade. Acredito que os ex-atletas

também participavam desse projeto. 

Pode existir um homem do campo que conhece futebol e sabe tudo da comunidade,

mas ele é colocado para treinar 54 jogadores. Já na Escola Estadual Santos Dumont,

havia um professor para treinar quatro jogadores. Em nosso projeto, existem cerca de

cento e poucos meninos. 
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Isso precisa ser olhado e revisto. A Escola Santos Dumont  fica no Bairro Santa

Efigênia, onde ficava o campo do Nazário e do Paraíso e do Barroso. Hoje já não

podemos  jogar,  apesar  de  termos  um  ginásio  poliesportivo  que  ganhamos  do

lançamento participativo. Já não podemos jogar lá hoje, porque o seu Vice-Diretor, o

Sr. Osmar, não deixa. Não adianta procurar por autoridades e ir daqui para ali, porque

os meninos continuam jogando na rua. 

Ontem estive num projeto e até fiquei com vergonha. Aliás, o rapaz da faculdade do

interior, de camisa verde, falou sobre isso há pouco. Havia seis pessoas do projeto,

que  ganham  dinheiro,  assentados  tomando  conta  e  batendo  papo,  enquanto  os

meninos jogavam descalços. Fui apresentado a eles, já que eu trabalhei no Olímpico

Clube, e o cunhado do Deputado João Leite trabalhou no Promove, e perguntei por

que os meninos estavam jogando descalços. Eles me responderam que era porque

eles gostavam. Mas não. Perguntei como poderiam comprar chuteiras para jogar, e

eles  me  disseram  que  aí  já  é  outro  problema.  Eles  deveriam  estar  treinando  os

meninos, mostrando-lhes a posição.

Muitas vezes o talento está perto de você, como estava o Renan, no Clube Atlético

Mineiro, e aquele vagabundo do Luxemburgo não o descobriu. Não adianta o talento

estar do seu lado, se são colocadas pessoas incompetentes para tomar conta. Ele

veio aqui e sujou a história do meu Clube Atlético Mineiro.

Encerro dirigindo-me ao meu amigo Emerson Silami, Diretor da UFMG. Você disse

que fica insatisfeito quando não consegue as coisas, mas uma universidade nem se

compara com o Taquaril  ou com o Cafezal, porque lá não temos nada. Ficaremos

muito satisfeitos se você nos mandar de presente bolas e camisas usadas. Quem

dera se a nossa turma da periferia pudesse chegar perto de uma faculdade para jogar

uma bola.

Não temos nada, mas temos muita esperança no Marques. Aliás, há pouco tempo

defendi o Marques. Trabalho com o Deputado Paulo Lamac, e alguém me perguntou

se o Marques daria certo na política. Respondi que sim, porque ele tem talento e

personalidade. O retrato do futebol  está com o meu amigo João Leite,  que é um

exemplo. Independentemente de a pessoa ter sido atleta ou não, para ser político é

preciso ter personalidade, dignidade, e ser uma pessoa honesta, porque o restante
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ele aprende dentro da Casa. 

Estamos  aqui  para ajudar  e para  cobrar.  Meus parabéns,  Marques.  Obrigado a

todos. 

O Sr.  Presidente -  Obrigado,  Carlos.  Passo a palavra  ao nosso Deputado João

Leite, que é muito ligado às questões do esporte.

O Deputado  João Leite  -  Boa-tarde.  Deputado Marques  Abreu,  gostaria  de  dar

boas-vindas a V.  Exa.,  que vem somar esforços na Assembleia Legislativa, com o

esporte e com a sua juventude.

Aqueles  que  muitas  vezes  não  acreditam  nos  atletas,  nos  esportistas  e  no

Parlamento  deveriam  acompanhar  a  palestra  que  o  Muzzi  trouxe  hoje,  sobre  os

valores do esporte. Aliás, o que o Muzzi disse está na vida do Deputado Marques

Abreu, na minha e na de muitas outras pessoas. A nossa formação é de disciplina e

perseverança.

Muitas vezes ficamos assentados por muito tempo apenas ouvindo, mas também

ficamos em pé dentro de um gol ou ouvindo um discurso de um treinador. Estamos

sempre aprendendo alguma coisa. Assim, o Deputado Marques Abreu não tem como

dar  errado,  porque  ele  veio  justamente  trazer  a  grande  contribuição  da  sua

experiência como atleta. Imagino que a sua trajetória foi parecida com a minha, que

comecei descalço, jogando futebol, até o momento em que fui para um grande time e

adquiri um vasto conhecimento de mundo, viajando, jogando no mundo inteiro, em

outros países, e vestindo a camisa da Seleção Brasileira. 

O futebol, mais que outras modalidades esportivas, é um esporte democrático e que

dá uma grande possibilidade de transformação social para a criança e para o jovem

brasileiro, embora o atletismo também seja assim, não é mesmo, Prof. Silami? 

Queria dar  as boas-vindas ao Deputado Marques Abreu.  V. Exa.  vai  nos ajudar

muito.  Temos  conseguido,  com  muitos  que  estão  aqui,  uma grande  mudança  no

esporte  em  Minas  Gerais.  Em  2003,  Minas  Gerais  tinha,  de  Orçamento  para  o

esporte, R$200.000,00. Esse era o valor que saía do Tesouro Estadual para o esporte

em Minas Gerais. No ano passado, fechamos o ano com R$50.000.000,00. Em 2003,

havia 54 Municípios nos jogos escolares de Minas Gerais, e, neste ano, participaram

667 Municípios. 
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Nos últimos jogos escolares de xadrez de Minas Gerais, onde temos o programa

Xadrez nas Escolas, 650 dos enxadristas concorrentes eram de escolas públicas do

Estado.  O campeão brasileiro de xadrez é de uma escola pública.  Como isso foi

alcançado?  Entre  outras  coisas,  com  um  projeto  estruturador  para  o  esporte,

chamado Minas Olímpica, de que participaram o Conselho Regional de Educação

Física,  sempre  conosco,  a  Associação Mineira  das  Federações  -  Amif  -  e  várias

pessoas que se  uniram a nós  nesta  Assembleia.  Foi  também  com a atuação da

Frente Parlamentar do Esporte, presidida pelo Deputado Ivair Nogueira, que fomos

alcançando esses resultados. Hoje, Marques, Minas Gerais tem mais de 600 campos

de futebol iluminados - como se disse aqui, o Campo do Naja foi o primeiro. No lugar

em que os campos foram iluminados, o índice de ocorrências criminais caiu 75%. Isso

se deu pela iluminação do campo de futebol!  Tudo isso foi conseguido com muita

união.

Por emenda de nossa autoria, agora será dado um repasse maior de ICMS aos

Municípios que investem no esporte; neste início, Uberlândia foi o Município que mais

recebeu, porque foi o que mais investiu no mês de janeiro; em seguida, está Ribeirão

das Neves. Agora mesmo, o Estado disponibilizou R$4.000.000,00, por outro projeto,

de uma lei de incentivo ao esporte. Por outro projeto ainda, 200 escolas estaduais

receberão material esportivo por 10 anos.

Ou seja, travamos uma grande luta nesta Assembleia Legislativa, e agradeço por

todas as informações trazidas pelos participantes deste fórum, que nos vão ajudar

nessa  luta  a  que  vamos  dar  continuação.  Nela,  contávamos  já  com  muitos

companheiros  atletas,  a  maioria  de  nós  participantes  da  Frente  Parlamentar  do

Esporte:  goleiros  e  jogadores  da  defesa.  Agora  temos  um artilheiro,  e  sei  que  o

Marques  vai-nos  ajudar  muito  para  as  vitórias  do  esporte,  da  juventude  e  da

educação, nesta Assembleia Legislativa. Saúdo você. Também saúdo o Prof. Silami,

esta figura que amamos, a quem respeitamos, por quem tenho grande admiração e

que tem dado enorme contribuição para a educação no Brasil e fora dele. Agradeço

também a presença do representante da juventude, de cujo trabalho todos têm falado

tanto, e do Muzzi, a quem já conhecemos e que é nosso. Agradeço também a todos

vocês que participam deste fórum e vieram trazer sua contribuição. Queremos vocês
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sempre aqui, queremos vencer, queremos levar essa oportunidade para as crianças e

para os nossos jovens.

Estou lembrando do pessoal  de  Pedro Leopoldo,  que não falou  do Cepel!  Não

podemos utilizar o Cepel, já que ele é uma boa estrutura de esporte que temos em

Pedro Leopoldo? Por último, ainda lembrando do pessoal de Pedro Leopoldo, quero

falar de algo que também conseguimos aqui: a partir de agora, nenhuma escola pode

ser construída em Minas Gerais sem uma quadra poliesportiva. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, João, por suas palavras. Para mim, você é um grande

exemplo a ser seguido nesta Casa, por ter saído do futebol, como eu, e construído a

carreira  brilhante que vem fazendo dentro da Assembleia.  Quero,  cada vez mais,

fazer parte do seu cotidiano para que possamos crescer juntos nesta Casa.

Dando prosseguimento, há mais alguns participantes inscritos. Com a palavra, o

Vereador Vanderlei Dias Gonçalves, da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo.

O Vereador Vanderlei Dias Gonçalves - Deputado João Leite, falaria do Cepel, mas

assim que chegasse a minha vez.

Gostaria  de  ressaltar  que  um  dos  momentos  mais  felizes  da  minha  vida  está

acontecendo  hoje,  pois,  além  de  trazer  alguns  jovens  de  Pedro  Leopoldo  para

participarem aqui,  eles estão fazendo isso de forma proativa. Os questionamentos

feitos por eles nesta Casa não foram induzidos por ninguém, ou seja, não foi preciso

que eles fossem corrompidos. Acredito que a experiência que esses jovens estão

tendo, na praxe, já está fazendo com que eles tenham esse senso crítico apurado, a

ponto de conseguirem intervir e fazerem isso por eles mesmos.

Realmente vemos que o discurso que os Municípios utilizam hoje é o da falta de

recursos, mas, pelo que foi exposto aqui, os recursos existem. O que falta, então,

talvez seja a boa vontade para transformar o que é política de governo em política de

Estado. Para isso também é necessário que se formule uma legislação que, de certa

forma, force os Municípios a colocarem na agenda a temática da juventude como

uma política de Estado. Uma política que deva ser implementada de forma vinculada,

assim como temos com relação à criança e ao adolescente, ao Estatuto do Idoso e a

outras políticas que já deixaram, há muito tempo, de serem tratadas meramente como

políticas. Elas podem contar com a discricionariedade dos governos a fazerem com
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que  sejam  implementadas  na  prática.  Uma  política  que  ganhe  a  seriedade  e  a

notoriedade que deve ganhar. Portanto, quando o Deputado João Leite citou o Cepel,

deu para saber que ele conhece bem a nossa realidade atual. 

Temos um dos melhores e maiores centros poliesportivos da Região Metropolitana,

que já abrigou eventos metropolitanos e estaduais, mas hoje se encontra relegado a

segundo plano, mesmo tendo hoje orgulho de podermos ostentar, de termos o Dirceu

Lopes, o Príncipe do Futebol, nascido em Pedro Leopoldo. Vemos, então, que isso só

nos entristece. Sabemos também que essas políticas, muitas vezes, não contam com

a participação dos maiores interessados, os nossos jovens, para saberem como a

política está sendo construída. Seria isso feito por nós, que muitas vezes pensamos o

que  eles  querem,  mas  dentro  do  nosso  tempo?  Talvez  seja  o  momento  de

começarmos a colocar esses jovens na mesa de discussão para que eles possam

dizer o que querem, em vez de nós falarmos o que eles querem. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Vereador  Vanderlei.  Agora  passaremos  às

considerações  finais.  Agradeço  aos  ilustres  convidados  que compuseram a  Mesa

comigo.  Ao  Sr.  Josbertini  Virgínio  Clementino,  membro  do  Conselho  Nacional  de

Juventude  e  ex-Coordenador-Geral  da  Comunidade  Empreendedores  de  Sonhos,

obrigado;  ao  Sr.  Emerson  Silami  Garcia,  Diretor  da  Escola  de  Educação  Física,

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, obrigado; ao Sr. Antônio Muzzi, Gerente

de Lazer e Esportes da Fiemg, obrigado.

Com a palavra, para as ponderações finais, o Sr. Emerson Silami Garcia, por favor.

O Sr. Emerson Silami Garcia - Agradeço a todos a paciência de me ouvir. Também

não posso deixar de agradecer ao Deputado João Leite o elogio que dirigiu a mim.

Fizemos uma amizade ao longo do tempo. O voto é secreto, mas ele sabe que não

votei nele; então, isso valoriza ainda mais o elogio. O Deputado sabe que a nossa

amizade continua a mesma e que a admiração é recíproca.

Nosso colega fez uma menção, e eu não queria dar a impressão errada de que a

Universidade está rica e nadando em dinheiro. Ela é praticamente como todos os

órgãos públicos, que lutam com dificuldade. Essa obra que está sendo construída é

um  resgate  do  atraso  em  que  se  encontra  o  investimento  no  esporte  em  Minas

Gerais,  e isso não é culpa do governo atual  nem do anterior.  Isso vem de longo
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tempo.  O  ex-Governador  Aécio  Neves  e  o  Governador  Anastasia,  junto  com  os

Secretários de Esportes, inclusive o atual, o Sr. Braulio Braz, que aqui está, estão

dando sequência ao projeto. Hoje temos uma carência nacional de investimento no

esporte, e não dá para resolver de um dia para o outro. Isso vai demorar mesmo, mas

tem de começar. Aqui está começando. Vejo várias coisas acontecendo. Esse centro

que está sendo construído é público, e essa é a grande vantagem.

Vou dar um desconto e dizer, como administrador - nunca tinha sido administrador,

mas passei a ser -, que a manutenção dos equipamentos é complicada. Imaginem:

quando se constrói um ginásio poliesportivo, é preciso ter cinco ou seis funcionários

para  o  espaço  funcionar.  Deve  haver  alguém  tomando  conta  à  noite,  senão,  é

invadido. Eles roubam e quebram tudo. Então, deve haver dois ou três seguranças,

mais os servidores para a limpeza e demais funções. E, no serviço público, vocês

sabem, a função é única. O servidor não pode ter desvio de função. Então, o custo é

muito grande. Eu, agora, como administrador, percebi que, quando sai a verba para

construir uma obra, deve vir junto a dotação orçamentária para a contratação de um

grupo de servidores para aquilo funcionar. Se eu entrego para a prefeitura, o Prefeito

fala:  “Não  tenho  funcionário.  Terei  de  contratar  cinco  ou  seis  funcionários”.  Aí,

abandona aquilo ou entrega a alguém. Ouvi aqui a crítica de que, depois, o campo ou

a quadra são alugados.

A minha participação final é a sugestão, para os legisladores, de que, quando se for

construir  alguma coisa,  se der  para  dotar  o  orçamento de  servidores para cuidar

daquilo, ótimo; se não der, não façam. Já ouvi de algumas pessoas que não adianta

fazer, pois daí a um tempo vira um elefante branco, é abandonado, vira ruína. Isso é

pior ainda, porque é jogar dinheiro público fora. Essa é a ideia que gostaria de deixar.

Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, o Sr. Josbertini

Virgínio Clementino.

O Sr. Josbertini Virgínio Clementino - Agradeço e parabenizo a Assembleia. Essa

aproximação com o povo por  meio  do  debate  é  muito  importante.  Ficar  aqui  por

quase  quatro  horas  demonstra  que  a  Assembleia  está  colocando  na  pauta  a

participação  popular.  Quero  dizer  aos  militantes  da política  para  a  juventude  que
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temos de avançar, e há uma movimentação para haver um ministério da juventude.

Temos de trabalhar mais para a pauta sair da invisibilidade e acumularmos forças,

porque as batalhas que temos de enfrentar são muito duras. Obrigado.

O Sr.  Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, o Sr. Antônio

Eduardo Muzzi.

O Sr. Antônio Eduardo Muzzi - Liliane, o Sesi teve de interromper o atendimento de

esporte  para  pessoas  com  deficiência,  há  algum  tempo,  devido  a  questões  de

condomínio, pois na unidade do Cira funcionava outra escola que não era do Sesi.

Tenho a grata satisfação de você ter feito essa pergunta hoje, porque, a partir do dia

11 de março,  reabriremos o esporte para pessoas com deficiência,  iniciando com

basquete, bocha e natação. Sempre estivemos ligados ao esporte para pessoas com

deficiência. Temos, em Uberlândia, uma pista de atletismo, com base em convênio

assinado com a Confederação Brasileira de Atletismo, para treinamento de jovens

para  a  Olimpíada  de  2016.  Serão  40  jovens  do  Brasil  inteiro,  captados  na

comunidade, com acesso livre, e há 5 mineiros entre os 40 em treinamento intensivo.

Estão vindo técnicos do exterior para qualificar esse pessoal. Esse é o único centro

de treinamento em funcionamento, no Brasil, na modalidade de atletismo, e sua pista

se  chama  Ádria  Santos,  em  homenagem  à  nossa  grande  campeã  paraolímpica.

Temos  o  prazer  de  realizar  duas  ou  três  vezes  por  ano  eventos  esportivos

paraolímpicos, não apenas de competição,  mas também para treinamento. Temos

uma equipe treinando junto com os atletas ditos “normais”. Portanto, tenho a grata

satisfação  de  informar  que  estamos  voltando  com  o  esporte  em  Belo  Horizonte,

naquelas três modalidades.

Agradeço  ao  Deputado  Marques  Abreu  a  oportunidade  de  participar  desta

assembleia tão importante. Agradeço a companhia de todos. Obrigado.

O Sr. Presidente - Agradeço a todos os participantes da Mesa, que engrandeceram

muito o nosso fórum. A realização do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de

Minas Gerais,  para  subsidiar  a  agenda  de trabalhos  da  Assembleia  neste  biênio,

condiz com a prática desta Casa de se fortalecer como Poder de representação por

meio da interlocução com a sociedade civil organizada e com o cidadão mineiro. 

Hoje  encerramos  este  evento  com  a  certeza  de  que  conseguimos  alcançar  o
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objetivo de nos aproximar ainda mais da sociedade para conhecer os seus anseios.

Alguns números confirmam o saldo positivo do Fórum Democrático: tivemos mais de

5.800 inscrições, mais de 550 participações, entre presenciais, via internet e 0800, e,

até o momento, tivemos mais de 650 contribuições recebidas via consulta pública,

que continuará disponível no “site” da Assembleia até o dia 28 de fevereiro. Assim

como tivemos  um grande apoio  da  sociedade neste  evento,  contamos  com  essa

parceria  ao  longo de toda a  legislatura,  na  certeza de que,  assim,  a  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais se consolidará ainda mais perante os mineiros como o

Poder do cidadão. 

Também estava debutando hoje. Fiquei um pouco nervoso no início dos trabalhos.

Tudo que é  novo,  no  início,  traz  um  pouco de  insegurança.  Hoje  estava  em  um

desses  dias.  Mas,  graças  a  Deus,  conduzimos  os  trabalhos  da  melhor  maneira

possível. O apoio e a participação de todos fez com que encerrássemos o dia com

um grande trabalho realizado. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Carlos  Henrique  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara

aberta a reunião, esclarece que não há ata a ser lida, por ser a primeira reunião da

Comissão,  e  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-

Presidente.  O  Presidente  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado Carlos  Henrique para atuar  como

escrutinador.  Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado

Sávio  Souza  Cruz e  para  Vice-Presidente  o  Deputado  Tiago  Ulisses,  ambos  por

unanimidade. O Deputado Sávio Souza Cruz declara empossado o Vice-Presidente, a

quem passa a direção dos trabalhos. O Vice-Presidente dá posse ao Presidente e

retorna a ele a direção da reunião. Ouvidos os parlamentares, a Presidência informa

que a Comissão se reunirá ordinariamente às quintas-feiras, às 11 horas. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz,  Presidente -  Antônio Carlos  Arantes -  Tiago Ulisses -  Carlos

Henrique.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 15h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Bosco,  Carlin  Moura  e  Fred Costa,  membros  da  supracitada Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado André Quintão, declara aberta a

reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente;  a  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Carlin  Moura  para  atuar  como

escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente o Deputado André Quintão e

Vice-Presidente o Deputado Fred Costa, ambos com quatro votos. O Presidente “ad

hoc”  empossa  o  Vice-Presidente  eleito,  que,  ato  contínuo,  empossa o  Presidente

eleito. O horário das reuniões ordinárias é fixado para as quintas-feiras, às 14h30min.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Fred Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às  14h21min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Duarte Bechir, Gilberto Abramo e Luiz Henrique, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Ana

Maria Resende, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida, por

ser a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger  o  Presidente  e  o Vice-Presidente,  determina a distribuição das  cédulas  de
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votação  e  convida  o  Deputado  Gilberto  Abramo  para  atuar  como  escrutinador.

Apurados os votos, verifica-se que foram eleitos para Presidente o Deputado Duarte

Bechir e para Vice-Presidente a Deputada Ana Maria Resende, ambos com quatro

votos. A Presidente “ad hoc”, Deputada Ana Maria Resende declara empossado como

Presidente o Deputado Duarte Bechir e passa-lhe a Presidência. O Deputado Duarte

Bechir declara empossada como Vice-Presidente a Deputada Ana Maria Resende e

fixa o horário das reuniões ordinárias nas quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, a ser realizada

em 2/3/2011, às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Ana Maria Resende - Luiz Henrique.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Tenente  Lúcio.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Romel Anízio, declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião

da Comissão. A seguir comunica que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente.  Em  seguida,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Doutor  Viana  para  atuar  como

escrutinador.  Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado

Antônio Carlos Arantes e para Vice-Presidente o Deputado Fabiano Tolentino, ambos

por  unanimidade.  O  Presidente  “ad  hoc”  declara  empossado o  Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  a  quem  passa a  direção  dos  trabalhos.  Este,  dá  posse ao Vice-

Presidente e, de acordo com os parlamentares, informa que a Comissão se reunirá

ordinariamente, às quartas feiras, às 15 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

Sala das Comissões, 2 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Romel Anízio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca, João Leite e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o Deputado

Sebastião Costa, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Almir  Paraca,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

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

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

correspondência:  ofício  da  Sra.  Adriene  Andrade,  Conselheira  e  Corregedora,

encaminhando  o  demonstrativo  gráfico  de  resultados  do  Tribunal  de  Contas  no

segundo  semestre  de  2010;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício dos Srs. Jadilson de Jesus

Cordeiro Maciel, Presidente da Câmara Municipal de Turmalina; Cristovam Joaquim

Fernandes Ramos Filho, Promotor de Justiça (2) (18/2/2011); Júlio César Machado

Ferreira  de  Melo,  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça  (23/2/2011);

Roberto  Gomes  de  Souza,  Procurador  do  Trabalho;  Antônio  Augusto  Junho

Anastasia, Governador do Estado; Mauro Barbosa da Silva, Chefe de Gabinete do

Ministério  dos  Transportes;  e  da  Sra.  Josina  Feitosa  da  Silva  e  do  Sr.  José Alci

Lacerda  de  Jesus,  Presidente  e  Diretor  de  Ações  Institucionais,  respectivamente

(25/2/2011).  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 3,

12, 15, 16, 17, 20, 49, 50, 56, 81 a 90, 112 a 118, 134, 162/2011. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições
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da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Rosângela Reis (2) em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para que os titulares da Secretaria de Desenvolvimento Regional

e da Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana apresentem o Estudo Técnico

sobre  o  Programa  de  Desenvolvimento  Regional  "Vale  do  Aço:  uma  agenda  de

Desenvolvimento Integrado"; seja realizada reunião de audiência pública na região do

Vale  do  Aço  para  discutir  a  região  metropolitana  e  a  implantação  da  agência

metropolitana naquela região; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater o Software Público de Gestão

Municipal Integrada, desenvolvido pelo Ministério do Planejamento e disponibilizado

sem  custo  aos  Municípios;  do  Deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública conjunta da Comissão e da Comissão de Meio

Ambiente para obter esclarecimentos sobre as atividades de mineração nas Serras

da Gandarela,  da  Moeda,  do  Rola-Moça,  da Piedade,  do Curral,  Capão Xavier  e

outras; do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública no Município de Timóteo para discutir as repercussões e formas de

compensar as perdas orçamentárias em Ipatinga, Timóteo e Belo Oriente, causadas

pelas mudanças no fator do cálculo para a distribuição do ICMS; do Deputado Almir

Paraca (3) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

as diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Mineração 2030 do Ministério de

Minas  e  Energia;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no  Município  de

Paracatu para debater as questões ambientais relativas ao Município, especialmente

os impactos causados pela mineração de ouro e as ações a serem empreendidas

para  a  sua  mitigação;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter

esclarecimentos  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  -  Semad -  e dos  demais  órgãos  responsáveis  quanto  aos aportes,  à

destinação e à efetiva utilização dos recursos concedidos pela Bolsa Verde e pelo

Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias

Hidrográficas do Estado; da Deputada Liza Prado (2) em que solicita seja realizada

reunião de  audiência  pública no Município de  Ribeirão das  Neves  para discutir  o

descaso do poder público com o referido Município, especialmente com o sistema
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carcerário; seja realizada reunião de audiência pública para discutir com os feirantes

da  Feira  Municipal  de  Cultura  da  Avenida  Afonso  Pena,  no  Município  de  Belo

Horizonte, e com a administração municipal  o edital  que altera as concessões de

licenças  da Feira;  do  Deputado Pompílio  Canavez em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência pública  para  discutir  a  implantação  da hidrovia  do  Lago  de

Furnas, ligando o Município de Alfenas a Formiga e promovendo a integração das

regiões Sul e Sudoeste do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Carlin Moura - Pompílio Canavez.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2011

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/3/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fred Costa e Carlin  Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo número

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

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

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

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

votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

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

parênteses:  ofícios  da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de

Desenvolvimento  Social;  dos  Srs.  João  Antônio  Fleury  Teixeira,  Secretário  de

Transportes,  e  Gileno  Gomes  de  Oliveira,  Chefe  de  Assessoria  Parlamentar  do

Ministério do Meio Ambiente (8/1/2011); do Sr. Mauro Brito, Presidente da Cohab-MG;

das Sras. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento; Marta de Sousa Lima, Chefe

de Gabinete da Secretaria de Saúde; dos Srs. Walter Antônio Adão, Diretor-Geral do

Idene;  Agostinho  Patrus  Filho,  Secretário  de  Turismo;  Lafayette  de  Andrada,

Secretário de Defesa Social; e João Carlos Vitor Garcia, Vice-Presidente do Instituto

de  Desenvolvimento  Integrado  de  Minas  Gerais  (4/2/2011);  dos  Srs.  Márcio  Luiz

Murta Kangussu, Presidente da Copanor; Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de

Agricultura;  Antônio  Lima  Bandeira,  Presidente  da  Emater-MG;  Nárcio  Rodrigues,

Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia;  Ronaldo  Araújo  Pedron,  Subsecretário  de

Atendimento às Medidas Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social;  Marcus

Bicalho,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Transportes;  Ramon  Victor  Cesar,

Presidente  da  BHTRANS;  Márcio  Leão Coelho,  Coordenador-Geral  de  Gestão de

Riscos Operacionais da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; e

Rogério Veiga Aranha, Superintendente em Minas Gerais da Secretaria do Patrimônio

da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (10/2/2011); dos Srs.
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José  Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  José  Francisco  da  Silva,

Superintendente de Avaliação e Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social

da Secretaria de Defesa Social; da Sra. Marta de Sousa Lima, Chefe de Gabinete da

Secretaria  de Saúde;  dos Srs.  Antônio Lima Bandeira,  Presidente  da Emater-MG;

Marcus  Bicalho,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Transportes;  Bilac  Pinto,

Secretário de Desenvolvimento Regional; Braulio Braz, Secretário de Esportes e da

Juventude; Arlindo Porto Neto, Presidente em exercício da Cemig; Francisco Pinto da

Fonseca,  da  Gerência  de  Saneamento  Ambiental  da  Feam;  e  Fabrício  Torres

Sampaio, Secretário Adjunto de Transportes (11/2/2011); da Sra. Raquel Elizabete de

Souza  Santos,  Subsecretária  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica;  dos  Srs.

Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social;  Djalma  Bastos  de  Morais,

Presidente da Cemig;  Luiz Afonso Vaz de Oliveira,  Presidente da Ruralminas;  Gil

Pereira,  Secretário  Extraordinário  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e do Norte de Minas; Ricardo Augusto Simões

Campos,  Presidente  da  Copasa-MG;  e  Sérgio  Penna,  Chefe  de  Gabinete  da

Presidência do Senado Federal (17/2/2011); da Sra. Renata Vilhena, Secretária de

Planejamento (18/2/2011); dos Srs. Gustavo Botelho Neto, Delegado-Geral de Polícia;

Sebastião  de  Abreu  Ferreira,  Superintendente  Regional  do  DNIT  no  Estado

(substituto); Ronaldo José Ferreira Magalhães, da Diretoria de Áreas Protegidas do

IEF; e da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (24/2/2011). 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  (4)  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública a fim de discutir os planos de ação, para este

ano, da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da

Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Assistência  Social,  ambas  desta  Casa;  seja

realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social,  no Município de Virgem da Lapa, para discutir,  em

audiência pública, a situação dos cortadores de cana frente à acelerada mecanização

do campo (por solicitação da Prefeitura e do Sindicato de Trabalhadores Rurais desse

Município);  seja  realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de
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Trabalho, da Previdência e da Ação Social, para discutir, em audiência pública, os

procedimentos relativos à inscrição de entidades junto aos Conselhos de Assistência

Social e de certificação junto ao Ministério de Desenvolvimento Social, conforme a

Resolução nº16/2010, do Conselho Nacional de Assistência Social (por solicitação do

Conselho  Estadual  de Assistência  Social);  André Quintão  e Carlin  Moura  em que

solicitam  seja  realizado  debate  público  para  discutir  a  implantação no  Estado  do

Plano Nacional de Banda Larga, do Ministério das Comunicações (por solicitação do

Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Telecomunicações  do Estado  de  Minas  Gerais  -

Sinttel); Carlin Moura (2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

no Município de Conceição do Mato Dentro, para discutir o andamento do processo

de reconhecimento da Comunidade Três Barras como quilombola, bem como para

acompanhar a execução dos programas do governo federal; seja realizada reunião de

audiência  pública  para  discutir  a  implantação  de  sistema  de  iluminação,

abastecimento de água e coleta de esgoto na Comunidade Nascentes Imperiais, do

Município de Contagem; Fred Costa (3)  em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir a situação dos moradores da Vila Acaba Mundo; e dos

moradores  do  Bairro  Santa  Mônica,  expostos  ao  Córrego  do  Marimbondo;  seja

realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Turismo,  Comércio

Indústria  e  Cooperativismo,  para  discutir,  em  audiência  pública,  a  situação  dos

Mercados  de  Santa  Tereza  e  do  Cruzeiro;  Durval  Ângelo  em  que  solicita  seja

realizada reunião conjunta desta Comissão e da  Comissão de Direitos  Humanos,

para  discutir,  em  audiência  pública,  a  reforma  política.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 2011.

André Quintão, Presidente - Bosco - Carlin Moura. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 10/3/2011

Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr.

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bosco -

Carlin Moura - Célio Moreira - Délio Malheiros - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

- Marques Abreu - Romeu Queiroz - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

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

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

a  extraordinária  de  terça-feira,  dia  15,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 15/3/2011.).

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/3/2011

Às 11h11min,  comparecem na Sala  das  Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Tiago  Ulisses,  Antônio  Carlos  Arantes  e  Carlos  Henrique,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  declara  aberta  a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a
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reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão  e  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.  Adriene

Andrade,  Corregedora  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,

encaminhando o Demonstrativo Gráfico de Resultados dos trabalhos dessa Corte no

ano de 2010; e de comunicação do Deputado Leonardo Moreira, publicada no “Diário

do Legislativo” em 26/2/2011. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 74/2011. Passa-se à 3ª Fase da

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

Comissão. São recebidos pelo Presidente, para posterior  apreciação, os seguintes

requerimentos: do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (3) em que solicita sejam realizadas

audiências públicas para debater o lixo nuclear do Município de Caldas, no Sul de

Minas; no Município de Santa Rita do Sapucaí, para debater os impactos causados

pelas  enchentes  nas  cidades  de  Careaçu,  Itajubá,  Pouso  Alegre,  Santa  Rita  do

Sapucaí e São Sebastião da Bela Vista; e no Município de Itamonte, para debater os

impactos causados  pelas  enchentes  nas cidades de Aiuruoca,  Alagoa,  Carvalhos,

Conceição  do  Rio  Verde,  Itamonte,  Itanhandu,  Passa-Quatro,  Pouso  Alto,  São

Lourenço, Seritinga, Serranos, Três Corações e Varginha; do Deputado Almir Paraca

em  que  solicita  a  realização  de  audiência  pública  para  conhecer  e  debater  as

diretrizes do Plano Nacional de Mineração 2030, lançado pelo Ministério de Minas e

Energia;  do  Deputado Rogério  Correia  em que solicita  a  realização de audiência

pública para debater e obter esclarecimentos sobre a compra de 33% das ações do

capital  votante  da  Cemig  pela  empresa  Andrade  Gutierrez;  do  Deputado  Arlen

Santiago em que solicita a realização de audiência pública no Município de Buritizeiro

para tratar de assuntos referentes à exploração de gás natural no Município; e do

Deputado Carlin Moura em que solicita a realização de audiência pública para discutir

o  avanço  da  energia  produzida  pelo  aquecimento  solar  em  benefício  da

sustentabilidade e da inclusão nos programas sociais  de habitação.  A Presidência

deixa  de  receber  requerimento  da  Deputada  Liza  Prado,  por  não  cumprir  os

pressupostos regimentais, nos termos do art. 173, II, c/c art. 102, XVIII, do Regimento

Interno. 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, 10 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Rosângela Reis.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/3/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Célio Moreira notificando o falecimento do Sr. Onivar Costa, ocorrido

em 9/3/2011, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2011

ATA

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

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Às 9h2min, 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 debater a construção Fórum de Contagem e a garantia de direitos dos cidadãos e

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Edson José

Pereira,  Presidente  do  Sindicato  dos  Delegados  de  Polícia  do  Estado  de  Minas

Gerais, solicitando tomada de providências com relação ao serviço de verificação de

óbitos, criado por Lei nº 5.956, de 1995, no Município de Poços de Caldas, o qual não

está  sendo  realizado  legalmente;  Paulo  Emílio  Gonçalves,  Gerente  Regional  de

Assistência Social Centro-Sul da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, convidando

a Comissão para a reunião da Comissão Local de Assistência Social - Clas - que

tratará  de  informes  e  apresentação  das  atividades  dos  centros  de  referência  de

assistência social; Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional e Presidente

da Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo, comunicando que será

agendada reunião da CNVC em Brasília, no ICMbio, em fevereiro de 2011, com a

participação do Deputado Durval Ângelo, de representantes da Secretaria de Estado

de  Meio  Ambiente,  do  IEF-MG,  da  SR-06  e  de  outros  órgãos,  para  discutirem a

criação de parques ambientais estaduais e federais sem levar em conta a situação

das  populações  que  residem  nessa  áreas  há  muito  tempo  e  cujos  direitos  são

desrespeitados pelos órgãos federais e estaduais; Alcides Rodrigues, Presidente da

Câmara Municipal de Arinos, solicitando a esta Comissão tomada de providências

com relação a denúncia sobre as condições indignas dos condenados que cumprem

pena ou que se encontram detidos no presídio de Unaí; Robert William de Carvalho,

Presidente da ONG Defesa Social, solicitando a apresentação de projeto de lei sobre

a obrigatoriedade da instalação de equipamentos eletrônicos de filmagem em todas
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as viaturas policiais do Estado, durante 24 horas; Ophir Cavalcante Junior, Presidente

do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, acusando o recebimento

das notas taquigráficas da reunião desta Comissão sobre a situação da cadeia do

Município de Serro e informando que encaminhou essa documentação ao Conselho

Seccional dessa entidade; Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal

de Justiça do Estado - TJMG -, informando da impossibilidade de sua participação

nesta  reunião;  da  Sra.  Adriene Andrade,  Conselheira  Corregedora do  Tribunal  de

Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  encaminhando  Demonstrativo  Gráfico  de

resultados  que  registra  o  resultado  dos  trabalhos  desse  órgão;  e  da  Secretaria

Municipal  Adjunta de  Direitos  de  Cidadania,  encaminhando exemplares da revista

“Relatório Bienal de Ações Executivas 2009-2010 - Avanços e Desafios”, que contém

atividades  realizadas  pelos  órgãos  vinculados  à  SMADC;  e  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos  Srs.  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal;  Ramon  Victor  Cesar,  Presidente  da

BHTrans;  Mauro  Flávio  Ferreira  Brandão,  Procurador  de  Justiça  e  Ouvidor  do

Ministério Público; Maurício Torres Soares, Juiz de Direito; Cel. PM Hebert Fernandes

Souto Silva, Corregedor  da PMMG; Cel.  PM Alexandre Salles  Cordeiro,  Chefe da

Assessoria Institucional da PMMG; Moacyr Lobato de Campos Filho, Secretário de

Defesa Social  (18/12/2010);  Emílcio José Lacerda Vilaça, Presidente do Conselho

Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos;  Moacyr  Lobato  de  Campos  Filho,

Secretário de Defesa Social (8/1/2011); Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da

Assessoria Institucional da PMMG (4/2/2011); Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário

de  Transportes;  Lucas  Rolla,  Promotor  de  Justiça;  das  Sras.  Raquel  Fernanda

Caetano Corrêa, Promotora de Justiça;  Luciana Nobre de Moura,  Corregedora da

Secretaria de Defesa Social; dos Srs. Tércio Leite Drummond, Chefe de Gabinete da

Secretaria de Defesa Social; Humberto Adami Santos Júnior, Ouvidor da Secretaria

de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial; Cláudio Renato dos Santos

Costa, Presidente do TJMG; Mário Hossokawa, Presidente da Câmara Municipal de

Maringá  (PR);  das  Sras.  Ana  Maria  Villa  Real  Ferreira  Ramos,  Procuradora  do

Trabalho  (10/2/2011);  Sueli  Xavier  de  Oliveira,  Conselheira  Tutelar  da  Regional

Centro-Sul de Belo Horizonte; dos Srs. Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia; Cel. PM
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Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da Polícia Militar (11/2/2011); das Sras.

Rita de Cássia Jannuzzi, titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil - Centro;

Júnia  Soares  Nader,  Chefe  da  Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  3ª  Região

(substituta); Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de Defesa Social;

dos Srs. Antônio Gama Junior, Subcorregedor-Geral de Polícia Civil; Roberto Soares

de Vasconcellos Paes, Ouvidor do Município de Belo Horizonte (17/2/2011);  André

Lorenzon de Oliveira, Instrutor do Conselho Regional de Medicina; Cláudio Renato

dos Santos Costa, Presidente do TJMG (18/2/2011); Júlio Cesar Machado Ferreira de

Melo, Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça; Felipe de Leon Bellezia de

Salles,  Promotor  de  Justiça  (24/2/2011);  e  Renato  César  Jardim,  Juiz  de  Direito

Auxiliar  da  Corregedoria  e  Diretor  do  Foro  da  Capital  (25/2/2011).  A Presidência

interrompe os trabalhos  ordinários  da reunião  para ouvir  os Srs.  Zulman da Silva

Galdino,  Procurador-Geral  do  Município  de  Contagem,  representando  Marília

Aparecida  Campos,  Prefeita  Municipal  de  Contagem;  Arilson  D'Assunção  Alves,

Diretor  do  Foro da Comarca de Contagem; Wagner  de Oliveira Cavalieri,  Juiz de

Direito da Vara de Execuções Criminais dessa Comarca; Elias Obeid, Juiz da Infância

e Juventude dessa Comarca; Antônio Leite, Juiz da 3ª Vara Cível dessa Comarca;

Vinícius  Marcus  Nonato  da  Silva,  representando  Willian  Santos,  Presidente  da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; José de Souza Lima Filho, Secretário

Municipal  de Direitos  e Cidadania de  Contagem; Lindomar Gomes,  Presidente  do

Sindicato dos Advogados de Minas Gerais; e a Sras. Liliana Pereira, Presidenta da

OAB da 83ª  Subseção,  em Contagem,  e  Sandra  Margareth  Silvestrini  de  Souza,

Presidenta do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância de Minas Gerais,

que são convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença dos Deputados

Elismar Prado, João Vítor Xavier, Bosco e da Deputada Liza Prado. O Presidente, na

condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

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

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
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são aprovados requerimentos do Deputado Durval Ângelo (15) em que solicita seja

encaminhado ao Diretor do Instituto Geral de Perícias da Polícia Civil de Minas Gerais

- Setor de Engenharia pedido de providências para que realize vistoria e laudo no

Fórum  da  Comarca  de  Contagem;  seja  encaminhado  ao  Secretário  Estadual  de

Saúde, ao Secretário Municipal de Saúde de Contagem e à Gerência de Saúde do

TJMG pedido de providências para que procedam à eliminação de ratos e outras

pragas presentes nesse Fórum e na região;  seja encaminhado ao 2º Batalhão do

Corpo de Bombeiros de Contagem pedido de providências para que realize vistoria

nas instalações desse Fórum; seja encaminhado aos Deputados Federais do Estado

pedido de providências para que apresentem emendas parlamentares com vistas à

construção da nova sede do Fórum da Comarca de Contagem; seja encaminhado

aos  Deputados  Estaduais  pedido  de  providências  para  que apresentem  emendas

parlamentares para a construção dessa sede; sejam encaminhados ao Presidente do

Conselho  Nacional  de  Justiça  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de

providências  para  que  forme  uma  comissão  com  o  objetivo  de  conhecer  as

dependências  do  Fórum  da  Comarca  de  Contagem;  sejam  encaminhados  ao

Governador do Estado notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências

para  que estude a  possibilidade  de aumento  da  dotação orçamentária do  TJMG,

visando à construção do Fórum da Comarca de Contagem; seja encaminhado ao

Secretário  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  a  arrecadação

tributária total do Estado, por tributo, no Município de Contagem, bem como sobre os

repasses  anuais  feitos  a  esse  Município,  no  período  de  2005  a  2010;  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda  do  Município  de  Contagem  pedido  de

informações sobre a arrecadação tributária desse Município, por tributo, nos últimos 5

anos; seja encaminhado às varas da fazenda pública municipal de Contagem pedido

de  informações  sobre  a  dívida  pública  desse  Municípío;  sejam  encaminhadas  as

notas  taquigráficas  desta  reunião  ao  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,

Presidente do TJMG, e à Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público; seja

realizada reunião conjunta de audiência pública desta Comissão e da Comissão de

Participação Popular  para discutir  a  reforma política e a garantia  de direitos;  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  violação  de  direitos  dos
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moradores das ocupações Dandara, Camilo Torres e Irmã Dorothy, localizadas nesta

Capital; seja realizada reunião de audiência pública no Município de Contagem para

discutir a construção da nova sede do Fórum da Comarca desse Município. Cumprida

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2011

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 13h46min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Gustavo  Corrêa  e  Sávio  Souza  Cruz,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad

hoc”, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a

ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a

reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir, determina a

distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Gustavo Corrêa para atuar

como escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia

que foram registradas cinco cédulas de votação e que os Deputados Célio Moreira e

Duarte Bechir  tiveram cinco votos cada um para os cargos de Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente. Ato contínuo, a Presidente “ad hoc” faz a proclamação

dos eleitos, declara empossado Presidente o Deputado Célio Moreira e passa-lhe a

Presidência.  O  Deputado  Célio  Moreira  declara  empossado  Vice-Presidente  o

Deputado  Duarte  Bechir.  Em  seguida,  a  Presidência  fixa  o  horário  das  reuniões

ordinárias para as terças-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Luzia Ferreira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/3/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro indicando os Deputados Leonardo Moreira,

Neider Moreira, Dalmo Ribeiro Silva, Deiró Marra e Luiz Henrique para Vice-Líderes
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do Governo. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Bonifácio  Mourão  indicando  a  Deputada  Luzia  Ferreira  e  os

Deputados João Vítor Xavier, Cássio Soares, Fred Costa e Rômulo Viegas para Vice-

Líderes do Bloco Transparência e Resultado. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses indicando os Deputados  Duilio  de  Castro e Rômulo

Veneroso para Vice-Líderes do Bloco Parlamentar Social. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Presidência do Deputado José Henrique e da Deputada Ana Maria Resende

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

Correspondência: Mensagens nºs 35 e 36/2011 (encaminhando os Projetos de Lei nºs

593 e  594/2011,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado -  Ofícios  -  2ª  Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 12 e 13/2011 - Projetos de Lei nºs 595 a 665/2011 - Requerimentos

nºs  206  a  235/2011  -  Requerimentos  dos  Deputados  Anselmo José  Domingos  e

Bruno  Siqueira  -  Comunicações:  Comunicações  dos  Deputados  Deputados  Luiz

Humberto  Carneiro,  Bonifácio  Mourão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  e  Tiago  Ulisses  -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura  de  Inscrições  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questões  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Inácio  Franco -  Paulo  Guedes  -  Adelmo Carneiro Leão -  Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

- Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes

- Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Romeu  Queiroz  -  Rômulo
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Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Atas

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Tadeuzinho  Leite,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 35/2011*

Belo Horizonte, 15 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que altera a denominação da Escola Estadual da

Fazenda Boa Vista para Escola Estadual Professora Maria Júlia Nunes de Oliveira,

localizada no Município de São João do Oriente.

A proposta  resulta  de  pedido  formulado  pelo  colegiado  da  escola  mencionada,

objetivando homenagear a sra. Maria Júlia Nunes de Oliveira, falecida em 10/5/94,

professora precursora da educação na região.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei. 

Reitero a Vossa Excelência minhas estimadas considerações.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja alterada a denominação de
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Escola Estadual da Fazenda Boa Vista, de ensino fundamental (anos iniciais), para

Estadual  Professora  Maria  Júlia  Nunes  de Oliveira,  de  ensino  fundamental  (anos

iniciais), localizada no Município de São João do Oriente.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual  da  Fazenda  Boa  Vista,  de  ensino  fundamental  (anos  iniciais),  que  em

reunião realizada no dia 30/11/2010, homologou, pela unanimidade dos votos de seus

membros, a indicação do nome Escola Estadual Professora Maria Júlia  Nunes de

Oliveira, de ensino fundamental (anos iniciais), para denominação da referida unidade

de ensino.

Maria Júlia Nunes de Oliveira nasceu em São João do Oriente. Superou diversas

dificuldades para estudar. Sendo uma das precursoras da educação no município,

lecionou, como professora autorizada, na primeira escola. Em 1951 foi construído o

prédio da atual Escola Estadual da Fazenda Boa Vista, onde a homenageada, já com

seus  estudos  concluídos,  trabalhou  como  coordenadora,  professora,  secretária  e

faxineira ao mesmo tempo.

A homenageada nasceu em 6/8/1920 e faleceu em 10/5/1994.

Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  São  João  do  Oriente,  não  existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2011.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 593/2011

Altera  a  denominação  da  Escola  Estadual  da  Fazenda  Boa  Vista,  para  Escola

Estadual  Professora Maria Júlia  Nunes de Oliveira, no Município de São João do

Oriente.

Art. 1º - A Escola Estadual da Fazenda Boa Vista, no Município de São João do

Oriente,  passa a  denominar-se Escola  Estadual  Professora  Maria  Júlia  Nunes  de
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Oliveira.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 36/2011*

Belo Horizonte, 14 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

egrégia Assembleia, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Itueta o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.

A presente doação do Estado para o Município  visa suprir  a  demanda da rede

municipal de ensino, na busca de melhoria na prestação dos serviços relacionados à

educação, atendendo, assim, ao interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei. 

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 594/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta o imóvel

constituído pela área de 2.163,90m², situado no lugar denominado Barra do Juazeiro,

s/nº, onde funcionou a Escola Estadual “Barra do Juazeiro”, no Município de Itueta,

registrado sob o nº 02, matrícula nº 1.901, às fls. 82 do Livro nº 2-C, no Cartório de

Registro de Imóveis de Resplendor.

Art. 2º - O imóvel identificado no art. 1º destina-se ao funcionamento de escola do
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Município de Itueta.

§ 1º  -  O imóvel  reverterá  ao patrimônio do Estado se,  no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no “caput”.

§  2º  -  Cabe  ao  Município  comprovar  a  destinação  de  que  trata  o  “caput”  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

Art. 3º - A autorização contida no art. 1º tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

definido no § 1º do art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

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

Estado,  comunicando  sua impossibilidade de comparecer  a  audiência  pública  em

2/3/2011. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.511/2010, da Comissã o de Direitos Humanos.

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

Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 7.017/2010, da Comissão de Particip ação Popular.

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

Estado de Minas Gerais - Sindepominas -, encaminhando cópia da Lei nº 5.534/2009,

do Estado do Rio de Janeiro, em que se disciplina o uso de escuta telefônica com

exclusividade da Polícia Civil,  e  solicitando apoio a que projeto de igual  teor  seja

apresentado a esta Assembleia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

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:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 12/2011

Dá nova redação ao § 1º do art. 60 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 1º do art. 60 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 60 - (...)

§ 1º - Na constituição da Mesa e na de cada comissão é assegurada, tanto quanto

possível,  a  participação  proporcional  dos  partidos  políticos  ou  dos  blocos

parlamentares representados na Assembleia Legislativa, bem como a representação

proporcional entre Deputados e Deputadas, assegurando-se, ao menos, uma vaga

para cada sexo.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Liza Prado - Luzia Ferreira - Rosângela Reis - Ana Maria Resende - Luiz Carlos

Miranda - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura -

Cássio Soares - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Luiz Henrique - Marques Abreu - Mauri Torres - Pompílio Canavez - Sávio

Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Justificação: As mulheres vêm ocupando, a cada dia, mais espaço na sociedade, o

que desencadeia uma mudança nas relações entre elas e os homens. Hoje é comum

a presença das mulheres em postos de trabalho anteriormente ocupados apenas por

homens.  Na iniciativa  privada,  como no meio público,  as mulheres  têm assumido

cargos no primeiro escalão, expurgando definitivamente o preconceito e a tese da

inferioridade profissional.

Na  composição  do  Poder  Legislativo  Estadual,  a  diferença  na  proporção  entre

homens e mulheres ainda é grande. Apesar de serem maioria na sociedade mineira,

as mulheres ainda possuem poucas representantes na Assembleia Legislativa. Para

mudar essa realidade e estimular as mulheres a assumir  os espaços de poder,  a

Assembleia, em parceria com entidades voltadas para a defesa e a promoção dos
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direitos das mulheres, tem promovido campanhas de conscientização e qualificação

das mulheres. Até que essa realidade seja modificada e possamos contar com um

Poder  Legislativo  proporcionalmente  equilibrado,  fazem-se  necessárias  ações

afirmativas com o objetivo de garantir a participação das Deputadas nas instâncias de

poder,  seja  na  composição  da  Mesa  da  Assembleia,  seja  na  composição  das

comissões temáticas.

Em  sintonia  com  as  mudanças  propostas  no  Congresso  Nacional  através  da

Proposta  de  Emenda à  Constituição nº  590/2006,  da  Deputada Luiza  Erundina  e

outros,  que  busca  promover  o  equilíbrio  numérico  entre  homens  e  mulheres  na

composição  dos  órgãos  das  casas  legislativas  federais,  apresentamos  esta

proposição que tem o objetivo de adequar a nossa Constituição Estadual a uma nova

realidade vivida por todos os mineiros e por todas as mineiras.

Por todos esses motivos e contando com a sensibilidade e o espírito republicano

fundado no princípio da proporcionalidade, contamos com o apoio dos nobres pares

com o objetivo de aprovar esta proposta de emenda à Constituição, que certamente

será um marco histórico na luta pela igualdade entre homens e mulheres.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 13/2011

Dá nova redação ao inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 - (...)

XXX  -  sustar  os  atos  normativos  dos  outros  Poderes  que  exorbitem  do  poder

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira

Jr.  -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Júlio  -  Arlen  Santiago  -

Bonifácio Mourão - Carlin Moura -  Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel  - Célio
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Moreira  -  Délio  Malheiros  -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Fabiano  Tolentino  -

Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares - Ivair  Nogueira -  Leonardo Moreira -  Luzia

Ferreira -  Paulo Lamac -  Rogério  Correia -  Rômulo Viegas -  Sávio  Souza Cruz -

Sebastião Costa.

Justificação:  O  texto  atual  da  Constituição  do  Estado  prevê  expressamente  no

inciso  XXX  do  art.  62  a  competência  do  Poder  Legislativo  de  sustar  os  atos

normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites

de delegação legislativa.

Além disso,  no inciso  XXXIII  do  mesmo artigo,  a  Constituição endossa à  Casa

Legislativa competência exclusiva para “zelar pela preservação de sua competência

legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes”. Tal competência tem

natureza de verdadeiro controle político de constitucionalidade diante tanto do Poder

Executivo quanto do Poder Judiciário.

Como,  na  prática,  o  Poder  Legislativo  poderá  cumprir  de  forma  plena  o

mandamento constitucional descrito em relação ao Poder Judiciário?

É visível a lacuna existente no Texto Constitucional, o que promove desigualdade

nas relações do Poder Legislativo com os outros Poderes, isto é, atualmente, o Poder

Legislativo pode sustar tão somente os atos do Poder Executivo, mas não pode fazer

o mesmo em relação aos atos do Poder Judiciário. Esta proposta de emenda visa,

pois, preencher essa lacuna e corrigir essa desigualdade, contribuindo assim para o

equilíbrio entre os três Poderes.

Como podemos observar, a redação que estamos apresentando para o inciso XXX

do art. 62 é congruente e coerente com a redação já existente no inciso XXXIII do

referido artigo. Ou seja, a substituição da expressão “do Poder Executivo” por “dos

outros Poderes”.

Assim, nada mais razoável que a Assembleia Legislativa possa também sustar atos

normativos viciados emanados do Poder  Judiciário,  como já o faz em relação ao

Poder  Executivo.  Com  isso  estaremos  garantindo  de  modo  mais  completo  a

independência e harmonia dos Poderes, conforme previsto no art. 2º da Constituição

Federal.  A inscrição,  nas  constituições,  de  regras  claras  sobre  o  funcionamento

harmônico e independente dos Poderes fortalece o regime democrático, evitando que
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ocorram,  com  frequência,  conflitos  de  competência  entre  eles  e  o  consequente

desgaste de suas imagens perante a opinião pública.

Por essas razões, contamos com a colaboração de nossos pares para aprovar esta

proposta de emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 595/2011

Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:

I - os sistemas de abastecimento de água, definidos como o conjunto de obras,

instalações e equipamentos que têm por finalidade captar, aduzir, tratar, reservar e

distribuir água;

II  -  os  sistemas  de  esgoto,  definidos  como o  conjunto  de  obras,  instalações  e

equipamentos  que  têm  como  finalidade  coletar,  recalcar,  transportar  e  tratar

previamente ao destino final as águas residuárias ou servidas;

III - o sistema de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final dos lixos urbano,

doméstico e industrial.

Art.  2º  -  Ficam  as  concessionárias  de  serviço  público  de  saneamento  básico

obrigadas  a  apresentar  cronograma de implantação de estação de tratamento  de

esgoto - ETE - em todas as localidades onde elas operem.

Art.  3º  -  Na elaboração do cronograma a que se refere o artigo anterior,  serão

priorizadas as localidades de acordo com os seguintes critérios:

I - maior volume de esgoto produzido e lançado sem tratamento;

II  -  maior grau de deterioração do meio ambiente, em virtude do lançamento de

esgoto não tratado.

Art. 4º - A concessionária do serviço público de saneamento básico terá prazo de

até dez anos para a implantação do serviço de tratamento de esgoto nas localidades

onde haja cobrança de tarifa de esgoto por período superior a cinco anos.

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no “caput” deste artigo implicará

a suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto na localidade.
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Art. 5º - O cronograma a que se refere o art. 2º será enviado para apreciação do

Poder Legislativo competente em até cento e oitenta dias contados da publicação

desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: Minas Gerais é conhecida como “a caixa-d’água do Brasil”  devido à

quantidade de rios que aqui nascem e ao fato de receber importantes afluentes e

fornecer recursos hídricos para dez Estados brasileiros. Essa enorme quantidade de

recursos hídricos amplifica a responsabilidade do nosso Estado na implementação de

políticas de proteção das águas e no combate às atividades degradadoras do ciclo

hidrológico.

A escassez anunciada da água disponível para uso no planeta - a previsão é que

em 2030 ocorrerá o estresse hídrico - exige de todos, em particular da “caixa-d’água

do Brasil”, medidas urgentes para alterar esse quadro. O tratamento dos efluentes e

dos  esgotos  urbanos,  industriais  e  outros,  antes  do  seu  lançamento  nas  águas

fluviais, é uma das medidas prioritárias na tentativa de parar o relógio da catástrofe

anunciada da falta de água disponível para as próximas gerações.

Este projeto de lei  se propõe a dar efetividade à Política Estadual de Recursos

Hídricos, contida na Lei nº 11.504, de 1994, que, em seu art. 5º, dispõe que o Estado

promoverá o planejamento de ações integradas nas bacias hidrográficas, com vistas

ao  tratamento  de  efluentes  e  de  esgotos  urbanos,  industriais  e  outros,  antes  do

lançamento nos corpos receptores. Essa é uma determinação da lei  que urge ser

implementada de forma sistemática no âmbito do Estado, e não de forma esporádica

como vem ocorrendo hoje.

Não nos podemos esconder atrás do argumento de insuficiência de recursos para

realizar esse tipo de investimento, pois cada real investido na ampliação da rede de

fornecimento  de  água  tem  como consequência  o  aumento  do  volume de  esgoto

lançado.  A  inexistência  de  tratamento  adequado  para  as  águas  servidas  pode

significar  a  impossibilidade  de utilização plena  da própria  rede de  distribuição de

água, em futuro muito próximo.
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A aprovação deste projeto de lei  cumpre também dispositivo da Constituição do

Estado  que  determina,  em  seu  art.  40,  §  2º,  inciso  III,  que  lei  disporá  sobre  a

obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para aprovação deste

projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 255/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 596/2011

Torna obrigatória a fixação de orientações em braile nos locais que especifica e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a afixação de orientações em braile nos seguintes locais:

I - escolas públicas;

II - universidades;

III - ginásios poliesportivos;

IV - prédios públicos;

V - estádios de futebol;

VI - “shopping centers”;

VII - lojas de departamento;

VIII - cinemas;

IX - clubes recreativos e sociais;

X - restaurantes;

XI - autódromos;

XII - aeroportos;

XIII - centros de convenções e de exposições;

XIV - igrejas.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala de Reuniões, 15 de março de 2011.
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Fred Costa

Justificação: Apesar dos muitos avanços em busca do respeito aos portadores de

necessidades especiais, muito ainda há que ser feito. Neste sentindo apresentamos

esta proposição, na expectativa de conseguirmos proporcionar melhor condição de

vida para aqueles que necessitam deste benefício. Sendo assim, contamos com o

apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 597/2011

Altera o art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a

política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 4º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 4º - (...)

§ 5º - Os recipientes a que se refere o § 3º deverão ser instalados em local visível e

deverão conter dizeres que alertem o usuário para a importância e a necessidade do

correto descarte dos resíduos sólidos, bem como dos riscos que estes representam

para a saúde e o meio ambiente quando não tratados com a devida correção.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor trinta dias contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: Nos últimos tempos é claramente notória a substituição das antigas

lâmpadas incandescentes pelas de mercúrio, mais conhecidas como fluorescentes.

Isso vem ocorrendo tanto nas residências quanto nos estabelecimentos comerciais e

indústrias. Pode-se dizer que hoje essas lâmpadas são responsáveis por mais de

70% da iluminação artificial.

Por diversos motivos essa substituição vem sendo incentivada pelo governo federal,

pois as lâmpadas fluorescentes reduzem consideravelmente o consumo de energia

elétrica, chegando a atingir uma redução de até 80%, além de possuírem uma média
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de  durabilidade  oito  vezes  maior,  provocarem  maior  sensação  de  conforto  e

apresentarem um menor risco de causar deficiências visuais. Por outro lado, a maior

utilização  das  lâmpadas  fluorescentes  é  altamente  preocupante  sob  determinado

enfoque: o da preservação do meio ambiente e da saúde humana, pois essa lâmpada

é constituída por um tubo selado de vidro, em cujo interior encontram-se gás argônio

e vapor de mercúrio.  Enquanto intacta, a lâmpada não oferece risco, mas, ao ser

rompida, liberará vapor de mercúrio que será aspirado por quem a manuseia.

Infelizmente, até o presente momento esse tipo de lâmpada faz parte do lixo das

residências, de estabelecimentos comerciais e de indústrias, podendo contaminar o

meio ambiente e afetar a saúde humana. O descarte dessas lâmpadas carece de

cuidados  especiais,  em  face  do  risco  de  que,  uma  vez  lançadas  no  lixo  das

residências,  estabelecimentos  comerciais  e  industriais  e,  por  fim,  nos  lixões  dos

Municípios  ou  em  aterros  sanitários,  acabem  por  contaminar  o  solo,  os  lençóis

freáticos e as plantações de alimentos. 

Vigente  a  norma  estadual  relativa  à  coleta  seletiva  e  persistindo  o  problema,

julgamos apropriado este projeto para alertar e orientar o usuário quanto à prática

correta do descarte deste tipo de material.

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto de

lei apresentado.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos deputados Elismar

Prado e Almir Paraca. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 98/2011 nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 598/2011

Institui a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Medalha  Empresa  Amiga  da  Terceira  Idade,  a  ser

concedida anualmente à empresa que contribuir para a assistência, inserção social e

melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima dos 60 anos.

Art. 2º - A Medalha será concedida nas seguintes modalidades:

I - Grau Prata, para a pessoa jurídica que se destacar na promoção de campanhas

de mobilização em favor dos idosos;
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II  -  Grau  Ouro,  para  a  pessoa  jurídica  que  se  destacar  por  manter,  parcial  ou

integralmente,  instituição  sem  fins  lucrativos  que  atenda  o  idoso  nas  áreas  de

assistência social ou saúde.

Art.  3º  -  A empresa agraciada com a  Medalha  irá  recebê-la  do  Governador  do

Estado, na presença do Presidente do Conselho Estadual do Idoso.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação: O objetivo desta lei é incentivar novas ações de melhoria da qualidade

de vida do idoso e reconhecer o trabalho já feito por inúmeras empresas instaladas

no  Estado.  Essas  empresas  estarão  não  somente  contribuindo  para  melhores

condições  de  vida  dos  idosos,  mas  também  garantindo  esperança,  autoestima  e

longevidade para a população mais jovem de hoje, incluindo seus funcionários, que

terão tranquilidade para o futuro.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 128/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 599/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.117/2009)

Determina que o Detran-MG exija, como condição para ser feito o emplacamento, a

instalação de suporte ou dispositivo que impeça que sejam dobradas as placas de

identificação de motocicletas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O emplacamento de motocicletas no Estado de Minas Gerais, só será feito

se  for  instalado  no  veículo  suporte  ou  dispositivo  que  impeça  que  a  placa  de

identificação do veículo seja dobrada, impedindo a sua identificação.

Art. 2º - O formato do suporte ou do dispositivo definidos no art. 1º desta lei será

estabelecido através de decreto.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  É  crescente  na  sociedade  a  preocupação  com  a  utilização  de

motocicletas  para  a  prática  de  várias  modalidades  de  crimes,  pois  os  cidadãos

infratores se beneficiam da possibilidade de uma fuga rápida proporcionada por este

tipo  de  veículo;  tanto  assim  é  que já  apresentamos proposição para  impedir  que

pessoas  usando  capacete  possam  permanecer  em  prédios  públicos  e  privados,

agências bancárias e lojas, entre outros logradouros.

Esta proposição tem, igualmente, o objetivo de inibir a utilização de motocicletas

para a prática  de  crimes,  pois  é crescente o número de ocorrências  nas quais o

condutor da motocicleta dobra a placa de identificação do veículo justamente para

impedir  que  o  mesmo  seja  identificado  por  vítimas,  testemunhas  e  autoridades

policiais.

Como as placas de identificação das motocicletas são pequenas e confeccionadas

em  material  com  pouca  espessura,  é  extremamente  fácil  para  o  cidadão  infrator

dobrá-la,  praticar  o  crime  e,  depois  de  evadir  do  local,  ajustá-la  na  sua  posição

original.  Dessa forma ele impede a identificação do veículo utilizado na prática do

crime  e  fica  em  condições  de  transitar  normalmente,  após  a  ação  delituosa,

simplesmente recolocando a placa de identificação na sua posição correta.

Com a exigência por parte do Detran-MG de instalação de suporte ou dispositivo

que impeçam que as placas de identificação das motocicletas sejam dobradas com a

facilidade  que  hoje  se  verifica,  a  prática  acima  mencionada  será  sensivelmente

inibida.

Assim  sendo,  acreditamos  que,  se  transformada  em  lei,  esta  proposição

desestimulará este tipo de conduta, além de possuir baixo impacto financeiro e ser de

fácil aplicabilidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 600/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.152/2010)

Cria o programa Farmácia Popular sobre Rodas e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica criado o programa Farmácia Popular  s obre Rodas,  priorizando os

Municípios que ainda não são atendidos pelo programa Farmácia Popular.

Art. 2° - O programa a que se refere o art. 1° tem por finalidade atender a população

idosa de baixa renda, os aposentados, os pensionistas e os inativos, nos moldes do

programa Farmácia Popular,  na venda de medicamentos a preço de custo, dando,

assim, condições a essas famílias de tratar e combater as doenças de que vierem a

ser portadoras.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a celeb rar convênios, através do órgão

competente,  com os Municípios  e  os  laboratórios  fornecedores de medicamentos,

visando à  redução de seu custo,  atendendo,  assim,  a  todos  os  que não  tenham

condições de adquiri-los.

Art. 4° - O veículo de transporte utilizado percorr erá bairros e Municípios do Estado,

seguindo cronograma traçado pelo órgão ao qual estiver subordinado, definindo data,

horário e local para venda dos medicamentos.

Parágrafo  único  -  O  calendário  mensal  de  visita  e  permanência  da  Farmácia

Popular sobre Rodas em cada bairro ou Município será divulgado com antecedência.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 dias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei cria o programa Farmácia Popular sobre Rodas,

priorizando os Municípios que ainda não são atendidos pela Farmácia Popular. 

Esta  proposta  tem  como  escopo  principal  servir  como  instrumento  auxiliar  ao

projeto Farmácia Popular, implementado pelo governo do Estado, e tem a finalidade

de atender aos idosos de baixa renda, aos aposentados e inativos, na compra de

medicamentos. Trata-se de uma alternativa para complementar o programa Farmácia

Popular.  Essa alternativa  consiste  na  montagem de uma farmácia  móvel,  em  um

veículo  devidamente  adaptado  que,  por  suas  naturais  facilidades  de  locomoção,

poderá  levar  a  todos  os  Municípios  do  Estado  remédios  à  população  carente,

aumentando,  assim, consideravelmente, o número de pessoas atendidas por esse
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importante programa do governo do Estado. 

- 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 601/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.541/2010)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de Salinas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura Municipal de Salinas

o imóvel constituído de um terreno de área de 14.950m² (quatorze mil novecentos e

cinquenta metros quadrados), bem como a construção nele existente, situado nesse

Município,  conforme Registro nº  16.598,  a fls.  57-58 do Livro 3-T,  no Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Salinas.

Parágrafo único - Parte do imóvel a que se refere o “caput” deste artigo encontra-se

sem utilização e destina-se à construção da sede da Unimontes.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de vinte anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  formalizar  a  doação  de  um

terreno  do  Estado  para  a  Prefeitura  Municipal  de  Salinas,  tendo  em  vista  que  o

referido imóvel, em uma oportunidade anterior, foi doado ao Estado.

O referido terreno está situado na localidade de Boa Viagem e, atualmente, parte

dele encontra-se desocupada, sem serventia para o Estado. Propomos a doação em

tela com o objetivo de viabilizar a construção da sede da Unimontes, fundada no

propósito  de  superação  contínua  dos  limites  geográficos,  com  uma  trajetória  de

transformação social pautada na história de Minas.

Sendo assim, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares desta

Casa, para que a proposição em questão seja aprovada e transformada em lei, de
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forma a permitir a concretização desse importante pleito consignado em seu texto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 602/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.502/2010)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Prefeitura Municipal de São Francisco o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Prefeitura Municipal de São

Francisco imóvel com área de 28.679m² (vinte e oito mil seiscentos e setenta e nove

metros  quadrados),  e  respectivas benfeitorias,  situado nesse Município,  registrado

sob o nº 01/2535, a fls. 575 do Livro  2 DRg, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de São Francisco.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção de casas populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  formalizar  a  doação  de  um

terreno do Estado à Prefeitura Municipal de São Francisco, tendo em vista que esse

imóvel, em oportunidade anterior, foi doado ao Estado.

O referido terreno está situado na localidade de Travessão e, atualmente, encontra-

se desocupado, não possuindo nenhuma serventia para o Estado, por isso estamos

propondo a doação em tela, com o objetivo de construção de casas populares para

atender as famílias carentes dessa região.

Assim, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares para que

esta  proposição  seja  aprovada  e  transformada  em  lei,  de  forma  a  permitir  a

concretização do importante pleito consignado em seu texto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira,

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

PROJETO DE LEI Nº 603/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.154/2010)

Dispõe sobre a gratuidade de passagem intermunicipal para crianças portadoras de

câncer que necessitam se deslocar para outro Município para tratamento, bem como

de seu acompanhante, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantida passagem gratuita, em ônibus de linhas intermunicipais no

Estado,  a  crianças  portadoras  de  câncer  que  necessitem  se deslocar  para  outro

Município para tratamento médico, bem como a seu acompanhante.

Art.  2º - Para ser beneficiado pelo passe livre previsto nesta lei,  é necessária a

apresentação de:

I - atestado médico que comprove a doença e o tratamento seguido, a duração do

tratamento e a necessidade de deslocamento do paciente;

II - comprovante de renda mensal não superior a cinco salários mínimos;

III - comprovante de residência, documento de identidade e CPF (do responsável).

Art.  3º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias da Secretaria Estadual de Transportes, suplementadas, se

necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo, através de ato próprio, baixará os atos necessários à

aplicação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: É importante que o poder  público assegure condições para que as

crianças  portadoras  de  câncer  possam seguir  seu tratamento  em cidades  muitas

vezes distantes de seu domicílio, sem onerar em demasia seus pais ou responsáveis.

Não  raro,  recebemos  familiares  desses  doentes  narrando  que  não  conseguiram

dirigir-se ao local para tratamento quimioterápico em razão da falta de dinheiro para

passagem. Essa é uma realidade, e o poder público e o Legislativo não podem se
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omitir.

Diante da importância do projeto que submeto à apreciação desta Casa Legislativa,

conto com o apoio de meus pares para sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 604/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.153/2010)

Autoriza o Poder Executivo a conceder terapia em grupo para as mulheres com

câncer de mama, nas unidades de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conce der terapia em grupo para as

mulheres com câncer de mama, nas unidades de saúde do Estado.

Paragrafo único -  Para a consecução do disposto no art.  1°,  o Poder  Executivo

poderá  firmar  convênio  com  entidades  sem  fins  lucrativos,  as  quais  tenham  por

finalidade a assistência de pessoas com câncer.

Art. 2°- As despesas decorrentes com a execução des ta lei correrá por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei que ora apresento tem por escopo a proteção da

saúde das mulheres que sofrem com câncer de mama, visto que recentes pesquisas

na  área  médica  indicam  que  as  mulheres  que  participam  de  terapia  em  grupo

apresentam uma melhora grande no decorrer do tratamento e que diminui o numero

de óbitos, além de diminuir o risco de reincidência da doença.

- 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 605/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.279/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e  Pensionistas  de

Montes Claros e Norte de Minas, com sede no Município de Montes Claros.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados  e

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

Claros.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

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

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

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

demais  associações  de  categorias  rurais  e  urbanas  para  concretização  da

solidariedade social e defesa nos interesses sociais.

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

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

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

fundamentais do homem.

Pretende,  ainda,  estabelecer  negociação  com  a  representação  governamental

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

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

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

envolver em matérias que fujam à sua natureza e sua finalidade, em especial aquelas

de cunho político-partidário.

O  processo  objetivando  à  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98. 

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 606/2011
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(Ex-Projeto de Lei nº 4.155/2010)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do “Teste da Orelhinha” nos hospitais

e maternidades da rede pública e privada do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  É  obrigatória  a realização do "teste da o relhinha",  exame de emissões

otoacústicas evocadas, nos recém-nascidos em maternidades e serviços hospitalares

da rede pública e privada ou conveniada com o Sistema Único de Saúde em todo o

Estado, para diagnóstico de doenças auditivas.

§  1° -  O  teste  será  realizado  pelo  estabelecimento  onde  for  realizado  o  parto,

juntamente com os demais exames de rotina, e antes de concedida alta médica para

liberação do recém-nascido.

§ 2° - As maternidades e os hospitais da rede públi ca e privada ficam obrigados a

disponibilizar o teste.

Art. 2º - A inobservância ao disposto nesta lei implicará multa no valor de 1.000 (mil)

Ufirs à unidade infratora.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Este projeto  de  lei  tem  por  finalidade  a  realização  do  exame

denominado  emissões  otoacústicas  evocadas,  chamado  “teste  da  orelhinha”,  nos

hospitais da rede pública e privada do Estado. Esse exame é utilizado para a triagem

auditiva neonatal,  sendo a praticidade de sua realização e os  benefícios  de seus

resultados grande fator de necessidade da instituição da sua obrigatoriedade.

Desta  forma,  considerando a alta  incidência de  surdez quando comparada com

outras  doenças  como  o  hipotieoidismo  e  anemia  falciforme,  por  exemplo,  e

considerando  a  facilidade  da  realização  do  exame  e  a  importância  de  que  seja

realizado  logo  nos  primeiros  dias  de  vida,  garantindo  assim  a  sua  realização,

apresento este projeto de lei contando com o apoio de meus nobres colegas.

- 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 607/2011
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(Ex-Projeto de Lei nº 3.302/2009)

Declara de utilidade pública a Guarda Mirim Irmã Martha, com sede no Município de

Borda da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Mirim Irmã Martha, com sede

no Município de Borda da Mata.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A Guarda Mirim Irmã Martha,  com sede no Município de Borda da

Mata, em pleno funcionamento desde 7/3/90, é uma entidade civil, sem fins lucrativos

e  com  tempo  indeterminado  de  duração,  que  tem  como  objetivo  específico  a

assistência do adolescente e a educação profissional. 

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

desenvolvimento  de suas atividades assistenciais.  Tendo em vista que a entidade

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98, esperamos contar com

o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 608/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.497/2009)

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 16.685, de 11 de janeiro de 2007, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art.  2º-A -  Os estabelecimentos de que trata esta lei  ficam obrigados a criar  e

manter cadastro atualizado de seus usuários, contendo:

I - nome completo;

II - data de nascimento;

III - endereço completo;
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IV - telefone;

V - documento de identidade.

§  1º  -  O  responsável  pelo  estabelecimento  deverá  exigir  dos  interessados  a

exibição de documento de identidade, no ato de seu cadastramento e sempre que

forem fazer uso dos computadores ou máquinas.

§ 2º - O estabelecimento deverá registrar a hora inicial e final de cada acesso, com

a identificação do usuário e do equipamento por ele utilizado.

§ 3º - O estabelecimento não permitirá o uso dos computadores ou máquinas:

I - a pessoas que não fornecerem os dados pessoais previstos neste artigo;

II - a pessoas que não portarem documento de identidade ou se negarem a exibi-lo.

§ 4º - As informações e o registro previstos neste artigo deverão ser mantidos por,

no mínimo, vinte e quatro meses.

§ 5º - Os dados do registro poderão ser armazenados em meio eletrônico.

§ 6º - O fornecimento a terceiros dos dados cadastrais e demais informações de

que trata este artigo só ocorrerá mediante expressa autorização do usuário ou por

determinação ou autorização judicial.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Lei nº 16.685, de 11/1/2007, estabelece normas a serem observadas

pelos  estabelecimentos  comerciais  que  oferecem  serviço  de  locação  de

computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos.

Tais estabelecimentos instalam-se em pontos os mais diferentes de nossas cidades

e estão abertos ao uso indiscriminado, podendo atender os mais diversos objetivos,

havendo  inclusive  a  possibilidade de,  por  meio  deles,  ocorrer  a  prática  de  ilícito.

Noticia-se,  diariamente,  a  utilização  da rede para  atos  de  pedofilia  e  de  pirataria

virtual e para fraudes em contas bancárias, entre outros usos. É necessário identificar

os agentes de tais delitos, que podem ser praticados nos equipamentos dos referidos

estabelecimentos.  Assim,  estaremos  defendendo  os  direitos  da  criança  e  do

adolescente, bem como os do consumidor em face de fraudes no sistema bancário.

Faltou, assim, no texto da citada lei, segundo nosso entendimento, a previsão de
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mecanismo que permita uma perfeita identificação do usuário do equipamento locado,

à qual se recorrerá se houver necessidade de reconhecê-lo.

Sabe-se  que  tramita  no  Congresso  Nacional  projeto  de  lei  para  capitular  os

procedimentos criminosos praticados por meio da rede de computadores e punir os

agentes dos delitos.

A proposta que apresentamos virá completar a nossa legislação, razão pela qual

solicitamos sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 609/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.925/2009)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Parque Coronel Rennó

e Vila Mangueira, com sede no Município de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Coronel Rennó e Vila Mangueira, com sede no Município de Jacutinga.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  Associação  dos  Moradores  do  Parque  Coronel  Rennó  e  Vila

Mangueira,  com sede no Município  de  Jacutinga,  em pleno funcionamento desde

10/11/93, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo a promoção da assistência social,  a melhoria das

condições de vida e o embelezamento do bairro, a promoção de atividades culturais,

sociais e desportivas, e a assistência a pessoas carentes.

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

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

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

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

do projeto.

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 610/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.802/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Pitangueiras, com

sede no Município de Pedralva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pitangueiras, com sede no Município de Pedralva.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  Associação  Comunitária  do  Bairro  Pitangueiras,  com  sede  no

Município de Pedralva, fundada em assembleia geral realizada em 12/10/2003 é uma

sociedade civil de direito privado, de caráter beneficente e finalidade filantrópica, sem

fins  lucrativos.  A  entidade  tem  como  objetivo  desenvolver  a  racionalização  das

explorações agropecuárias, artesanais e manufaturas caseiras. 

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

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

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

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 611/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.030/2009)

Dá denominação de Rodovia Raul Andrade Cobra à rodovia que liga os Municípios

de Borda da Mata e Tocos do Moji.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  denominada  Rodovia  Raul  Andrade  Cobr a  a  rodovia  que liga  os
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Municípios de Borda da Mata e Tocos do Moji.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Raul Andrade Cobra foi Prefeito de Borda da Mata, cargo que ocupou

por mais de 15 anos, entre os anos de 1927 a 1942, em uma longa e bela caminhada

política.  O Distrito  de  Tocos  do Moji  foi  criado durante  a  sua administração e  se

tornaria  um  Município  emancipado  graças  às  futuras  administrações,  que  deram

seguimento à sua ideia. 

Homem visionário,  teve uma destacada atividade política, marcada por obras de

grande relevância para a municipalidade, que impulsionaram o desenvolvimento de

Borda da Mata e da região, como construção de estradas, praças, prédios públicos,

quartel, colégios, escolas rurais, entre outras. 

Teve seus passos seguidos por seu filho José de Andrade Cobra, que também foi

Prefeito de Borda da Mata e lutou pela emancipação do Distrito de Tocos do Moji, o

que veio a acontecer no mandato de seu neto Luiz Carlos Cobra.

Raul Andrade Cobra deixou uma importante contribuição para a política mineira, em

especial para o sul de Minas, com relevantes serviços prestados à comunidade. Por

todas as suas realizações em prol do povo de Borda da Mata e da região, reveste-se

de grande relevância a denominação aqui proposta, que, com certeza, encontrará eco

em  toda  a  população  sul  mineira,  em  virtude  das  notórias  qualidades  e  dos

importantes serviços por ele prestados à comunidade, que sempre o respeitou.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 612/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.672/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  o  imóvel  que

especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacutinga imóvel

com área de 541,87m² (quinhentos e quarenta e um metros quadrados e oitenta e

sete  decímetros  quadrados),  situado na Rua Professor  Augusto Filipi  Wolf,  nesse

Município, e registrado sob o nº 2.359, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se a

instalações do Centro Multiúso, destinado ao fortalecimento do comércio local.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O imóvel objeto da doação de que trata este projeto visa atender à

comunidade  do  Município  de  Jacutinga,  que  necessita  de  um  centro  comercial

moderno e estruturado, possibilitando mais avanço da atividade econômica em toda a

região. O imóvel a ser doado outrora constituía parte do patrimônio do Município de

Jacutinga, mas foi doado ao Estado em 15/12/80.

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para  que  o  Poder  Executivo  seja  autorizado  a  doar  o  imóvel  ao  Município  de

Jacutinga, em benefício da região Sul de Minas e, em especial, do referido Município.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 613/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.258/2009)

Declara como patrimônio cultural do Estado o café produzido no Sul de Minas e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado como patrimônio cultural do Estado o café produzido no Sul

de Minas.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do espaço
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cultural de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Esta  proposição visa  declarar  patrimônio  cultural  do  Estado o  café

produzido  na  região do  Sul  de  Minas.  O Estado de Minas,  além  de ser  o  maior

produtor brasileiro, é reconhecido como um dos principais expoentes nacionais do

café de qualidade. O café produzido no Sul apresenta uma característica peculiar, em

função do microclima da região, caracterizado por temperaturas amenas (entre 18ºC

e  20ºC),  devido  às  elevadas  altitudes  de  suas  cadeias  montanhosas  (até  1.400

metros  acima do nível  do  mar),  o  que faz produzir  uma bebida  em geral  doce e

encorpada, de aroma frutado e acentuada acidez, o que é um diferencial.

A região ainda não tem demarcação regularizada para certificação de origem do

café produzido, mas organizações, como a Associação dos Produtores de Café da

Mantiqueira -Aprocam -, buscam essa providência em suas microrregiões, dentro da

área delimitada como sul  de Minas. A solicitação de indicação geográfica para os

produtores da Mantiqueira, entre eles os Municípios de Carmo de Minas, Cristina e

Santa Rita do Sapucaí, já foi feita ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e

está em andamento. Outras cidades que se destacam, entre outras, na macrorregião

do  sul  do  Estado,  considerando-se  produtividade  e  qualidade,  são  Alpinópolis,

Guaxupé, Itamogi, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Três Pontas,

Varginha. 

Esta proposição visa estimular o setor cafeeiro do Estado, em especial o produzido

na região Sul, que tem-se destacado na busca por uma melhor qualidade, além de

ser  um  reconhecimento,  por  parte  do  Estado,  à  importância  socioeconômica  da

produção cafeeira do sul de Minas e à sua singular qualidade, que tem merecido

numerosas premiações em diversos concursos do país.

Por  todos  esses  fatores,  conclamo  os  meus  nobres  pares  a  aprovarem  esta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 614/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.368/2010)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ipuiuna o imóvel que

especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Ipuiuna

o imóvel constituído por uma área de 5.777,00m² (cinco mil, setecentos e setenta e

sete metros quadrados), situado no local denominado “Turvo”, registrado no Cartório

do Registro de Imóveis Comarca Santa Rita de Caldas, por força da matrícula 61,

Livro dois, ficha 1.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador, se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009).

A área a ser  doada possui  a seguinte descrição:  gleba de terras,  com área de

5.777,00m² (cinco mil e setecentos e setenta e sete metros quadrados), situada no

lugar denominado “Turvo”, no Município de Ipuiuna, distante da ponte do Rio Pardo,

em  linha  reta,  400,00m²  (quatrocentos  metros  quadrados),  dentro  dos  seguintes

limites e confrontações: com início na estaca n° 1,  deste segue numa extensão de

52,00m (cinquenta e dois metros) em divisas com José Inácio Bento e sucessores de

José Luiz de Oliveira até encontrar a estaca n° 2, faz canto, volta à esquerda em

divisas com José Vilela Franco, numa extensão de 111,00m (cento e onze metros) até

encontrar a estaca n° 3, faz canto, volta à esquerd a, em divisas com o mesmo José

Vilela Franco, numa extensão de 52,00m (cinquenta e dois metros) até encontrar a

estaca n° 4, faz canto, volta à esquerda, em divisa s com o mesmo José Vilela Franco,

numa extensão de 111,00m (cento e onze metros) até encontrar a estaca n° 1, onde

teve começo.
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Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Esta  proposição  tem  como escopo  fazer  reverter  ao  Município  de

Ipuiuna o imóvel em análise, encontrando-se este espaço sem utilização voltada à

população.  Assim  sendo,  desta  forma,  pretende  a  administração  do  Município

beneficiar a população.

A melhoria ao atendimento à comunidade está também ligada ao total atendimento

às normas, sendo necessária a referida doação, para que o Município continue com

suas atividades no referido local, atendendo de forma plena as diretrizes do Estado. 

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares

para que o Poder  Executivo seja autorizado a fazer  reverter  o  imóvel  ao referido

Município.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 615/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.994/2010)

Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do

setor de petróleo e de gás natural no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As diretrizes e os objetivos destinados à formulação da política estadual de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural são os estabelecidos nesta lei.

Art.  2º  -  A política  estadual  de  desenvolvimento  do setor  de  petróleo  e  de  gás

natural será formulada e implementada com a observância das seguintes diretrizes: 

I  -  reverter  os  ganhos  econômicos  e  sociais  decorrentes  das  atividades

relacionadas ao petróleo e ao gás natural em benefício do Estado, com a geração de

emprego e renda, o fortalecimento empresarial, a melhoria da qualidade de vida e a

promoção do bem-estar social;

II - minimizar os impactos ambientais e sociais causados pelas referidas atividades;

III - promover o conhecimento sobre as atividades relativas ao petróleo e ao gás

natural, a fim de desenvolver no Estado a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico

do setor.
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Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei: 

I - ampliar, em todos os níveis, a formação e a preparação da mão de obra para

atender às demandas do setor, inclusive dos fornecedores;

II - criar incentivos visando à atração de empresas e de investidores do setor de

petróleo e de gás natural, fomentando a geração de postos de trabalho e de renda no

Estado, em especial dos setores fornecedores, mesmo que pertencentes a um elo

distante dessa cadeia produtiva;

III - qualificar e apoiar as empresas estabelecidas no Estado, visando ao ganho de

escala, à participação no mercado e à competitividade;

IV - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica, com foco na

atividade empresarial e em ganhos de competitividade industrial; 

V - estimular a maior utilização do gás natural na economia mineira;

VI - promover estudos sobre as repercussões sociais e ambientais dos impactos

gerados pelas atividades do setor, visando ao desenvolvimento sustentável;

VII - incrementar a infraestrutura de transportes de passageiros e de cargas, de

fornecimento  energético  e  de  saneamento,  para  atender  às  futuras  demandas

urbanas e econômicas decorrentes das atividades do setor;

VIII  -  organizar um núcleo de estudos no Estado para geração e atualização de

conhecimento sobre o tema e acompanhamento e avaliação da política instituída por

esta lei.

Art.  4º  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  compete  ao  poder

público:

I - ampliar a oferta de cursos de formação e capacitação nas áreas afins ao setor;

II - realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão de

temas relacionados à cadeia produtiva do petróleo e do gás natural; 

III - avaliar a possibilidade de criação de linhas de fomento financeiro às empresas

do setor;

IV  -  realizar  estudos  com  vistas  à  adoção  de  incentivos  fiscais  destinados  às

empresas e investidores do setor;

V - incentivar o desenvolvimento tecnológico das empresas do setor, com ênfase na

agregação de valor;
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VI - incentivar os Municípios a adotar as diretrizes e os objetivos da política de que

trata esta lei;

VII - estudar a viabilidade da ampliação da oferta de gás canalizado no Estado;

VIII - realizar estudos para a melhoria da logística de distribuição de gás natural,

visando a sua expansão;

IX - identificar as demandas geradas pelas atividades do setor relacionadas aos

serviços públicos nas áreas de saúde, segurança, educação, habitação, saneamento,

transporte e energia elétrica;

X - estudar o impacto das atividades do setor sobre as demandas de infraestrutura

de acesso terrestre e aeroviário; 

XI - buscar a integração física do setor com os demais eixos de desenvolvimento

para a interligação das economias microrregionais;

XII - tomar todas as medidas necessárias para que o Estado se torne competitivo,

em  relação  aos  demais,  para  atrair  investimentos  diretamente  ou  indiretamente

relacionados à cadeia produtiva do petróleo e do gás natural;

Parágrafo  único  -  Este  artigo  aplica-se  a  qualquer  atividade  relacionada

indiretamente com a cadeia produtiva do petróleo e do gás natural.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Este projeto de lei visa a fomentar a participação do Estado, de forma

competitiva  e  sustentável,  na  cadeia  produtiva  do  petróleo  e  do  gás  natural,  em

especial mediante desenvolvimento tecnológico das atividades do setor. Por meio das

diretrizes contidas na proposição, o Estado fortalecerá a participação na indústria de

bens e serviços relacionados, mesmo que referente a um elo econômico distante, ao

petróleo e gás natural, gerando emprego e renda.

Esta  proposição  visa  buscar  uma  forma  programática  de  obtenção  e

desenvolvimento de tecnologia, haja vista a larga escala de produção no território

brasileiro.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 616/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.554/2008)

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores do Reino, 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 dos Corredores do Reino,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  Associação  dos  Corredores  do  Reino,  em  pleno  e  regular

funcionamento desde agosto de 2003, com sede no Município de Belo Horizonte, é

uma associação civil, de direito privado, de caráter sócio-educativo e esportivo, sem

fins lucrativos, de duração indeterminada.

A entidade tem por finalidade atuar na proteção da saúde da família, da gestante,

da  infância,  dos  órfãos,  das  viúvas  e  do  idoso,  proporcionando-lhes  o  amparo

necessário; combate a fome e a pobreza e visa à integração dos seus beneficiários

no  mercado  de  trabalho.  Além  disso,  promove  o  incentivo  cultural,  profissional  e

esportivo e a proteção ao meio ambiente,  dentro do alcance da associação,  sem

distinção de raça, cor, condição social, credo político ou religioso.

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

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

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

Esperamos,  portanto,  contar  com o  apoio de nossos nobres pares 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 617/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.845/2008)
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Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Educação,

com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  O  Instituto  Presbiteriano de Educação,  com sede no  Município  de

Santa Rita do Sapucaí,  em pleno e  regular  funcionamento desde 26/6/96,  é uma

associação civil de finalidade educacional, constituída por tempo indeterminado, sem

fins lucrativos.

A referida entidade tem por objetivo manter em ambiente de fé cristã evangélica

reformada, firmada nas Sagradas Escrituras, a educação pré-escolar e fundamental

de boa qualidade, outros cursos e atividades correlatadas, além de proporcionar ao

educando  a  formação  necessária  ao  desenvolvimento  das  potencialidades  como

elemento de auto-realização e preparação para o trabalho e o exercício consciente da

cidadania.

Pretende-se,  com  este  projeto,  assegurar  à  associação  em  apreço  melhores

condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista

que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 1 2.972, de 27/7/98. 

Esperamos,  portanto,  contar  com o  apoio de nossos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 618/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.170/2008)

Dá  a  denominação  de  Rodovia  Gilberto  Braz  à  rodovia  municipal  que  liga  o

Município de São Sebastião da Vargem Alegre à Rodovia MG-447. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica denominada Rodovia  Gilberto Braz a  rodovia municipal que liga o
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Município de São Sebastião da Vargem Alegre à Rodovia MG-447. 

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Gilberto José Tanus Braz nasceu em Muriaé, em 19/3/53, e faleceu em

Belo Horizonte, em 13/7/98.

Filho de José Braz e Lédia Tanus Braz, casou-se em 13/12/74 com Maria Vitória do

Amaral Braz, união de que nasceram três filhos: José Braz Neto, Glauco do Amaral

Braz e Renzo do Amaral Braz.

Cursou o 1º grau na Escola São Paulo, em Muriaé, e foi, bastante jovem ainda,

para Juiz de Fora, cidade onde cursou o 2º grau, no Colégio Grambery. 

Começou os cursos superiores de Economia, na UFMG, e de Administração, na

Machado Sobrinho e optou após um ano, pelo último. Formou-se em dezembro de

1975, ano em que transitou entre Juiz de Fora e Muriaé a fim de trabalhar e estudar.

Foi Presidente do Rotary Club Norte e da ADMR e trouxe para Muriaé, em 1998, a

Escola  Técnica  de  Formação  Gerencial  do  Sebrae,  uma  vez  que  sempre  se

preocupou com a educação.

Gilberto  foi  um  homem  que  sempre  rompeu  barreiras,  que  sempre  encontrou

resposta para todos os questionamentos. Veio ao mundo para cumprir uma missão

única, nobre e justa: a de deixar o mundo melhor do que como o encontrou. Com isto

conquistou o respeito dos homens,  o amor  das pessoas,  fez a vida mais  bela  e,

especialmente, marcou com traços fortes uma trajetória exemplar que tem norteado o

caminho de muitos.

Por todos os seus feitos e trajetória, a homenagem que se lhe pretende prestar é

oportuna e meritória.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 619/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 149/2007)

Institui a Medalha Tancredo Neves e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Medalha Tancredo Neves, comemorativa dos vinte anos de

redemocratização do Brasil, destinada a agraciar vinte pessoas físicas que se tenham

destacado na luta pelo restabelecimento do regime democrático no País.

Parágrafo único - A medalha de que trata esta lei será entregue uma única vez pelo

Governador do Estado, em data a ser designada por meio de decreto editado pelo

Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  De  pronto,  afigura-se-nos  o  caráter  duplo  do  fim  almejado  pela

proposição:  de um lado, ela intenta perenizar a importância da luta em defesa da

democracia,  mediante  outorga de insígnia de ordem honorífica a pessoas que se

tenham  destacado  no  longo,  penoso,  mas  por  fim  vitorioso  processo  de

redemocratização  do  Brasil;  de  outro,  pretende  homenagear  o  grande  mineiro  e

brasileiro Tancredo de Almeida Neves, perpetuando a sua memória pelo empréstimo

de seu nome à medalha.

Após um período negro e violento na História do Brasil, Tancredo Neves foi eleito o

primeiro Presidente civil em mais de 20 anos. A ansiedade de todo o País por sua

posse e por uma reorganização da sociedade, ainda amedrontada pelo regime militar,

era  nítida.  Apesar  de  indireta,  a  eleição  de  Tancredo  foi  recebida  com  grande

entusiasmo pela maioria dos brasileiros. 

No entanto, Tancredo não chegou a assumir a Presidência. Na véspera da posse,

foi internado no Hospital de Base, em Brasília, com fortes dores abdominais, e José

Sarney, eleito seu Vice, assume a Presidência interinamente no dia seguinte, 15/3/85.

Depois de sete cirurgias, veio a falecer em 21/4/85, aos 75 anos de idade, vítima de

infecção generalizada.  Deu-se  uma comoção  nacional,  tantas  as  esperanças  que

haviam sido depositadas em Tancredo. 

Tancredo de Almeida Neves nasceu no dia 4/3/10, na histórica cidade mineira de

São João del-Rei, filho de Francisco de Paula Neves e Antonina de Almeida Neves.

Cursou Direito na Universidade de Minas Gerais enquanto trabalhava como redator,
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repórter e revisor do jornal “Estado de Minas”. Deu seus primeiros passos na política

em 1933, filiando-se ao Partido Progressista. No ano seguinte já era Vereador pelo

Distrito de Rio de Mortes, sendo eleito Presidente da Câmara. Casou-se com Risoleta

Guimarães Tolentino, a saudosa Dona Risoleta, no dia 25/5/38.

A decretação do Estado Novo getulista, em 1938, interrompe sua carreira política.

Tancredo, então, passa a atuar como advogado no Oeste mineiro e só em 1945, com

a queda da ditadura, volta à política partidária. No ano seguinte, em São João del-

Rei,  prepara-se para a Assembléia Estadual  Constituinte e se elege pelo PSD. É

eleito Deputado Federal em 1950. Com a reforma ministerial do segundo Governo de

Getúlio  Vargas,  em  1953,  Tancredo  assume  o  Ministério  da  Justiça.  De  volta  à

Câmara, conclui seu mandato e ajuda JK no seu rumo à Presidência.

Reafirmando o seu espírito conciliador, no dramático momento da vida nacional que

envolveu a renúncia de Jânio Quadros e a posse do Vice João Goulart,  Tancredo

articula  a  fórmula  parlamentarista,  que  julgou  ser  capaz  de  controlar  a  situação,

tornando-se o Primeiro Ministro do Governo Jango.

Já em 1964,  no advento da ditadura  militar,  Tancredo era novamente  Deputado

Federal,  pelo  então MDB.  Posteriormente,  funda o PP,  mas acaba retornando ao

maior partido da Oposição, agora chamado PMDB. Sempre combativo, atua em todas

as articulações oposicionistas e consolida sua liderança nas eleições de 1976, 1978 e

1982, quando é conduzido ao Governo de Minas.

“Não me arriscaria a deixar o governo de Minas Gerais e enfrentar uma candidatura

à Presidência da República se o Ulysses não me apoiasse”.  Com essa condição,

Tancredo aceitou o desafio e, com o apoio do amigo de mais de três décadas, teve

uma vitória consagradora no Colégio Eleitoral e elegeu-se Presidente da República,

depois de não prevalecer a emenda das Diretas-já! “Esta foi a última eleição indireta

do  País”,  disse  perante  o  Congresso  Nacional,  logo  após  sua  vitória  sobre  o

Deputado Paulo Maluf.

Assim, no dia 15/1/85, Tancredo é eleito Presidente de todos os brasileiros. Durante

os dois meses seguintes, ele percorreu o mundo como Chefe de Estado. A posse

estava  marcada  para  o  dia  15  de  março.  Porém,  no  dia  anterior,  faz  sua  última

aparição pública em uma missa no Santuário Dom Bosco. Às 22h30min, é levado ao
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Hospital de Base de Brasília. Durante 38 dias, todo o País tinha uma só preocupação:

a saúde do Presidente. 

Às 22h30min do dia 21/4/85, dia de Tiradentes,o jornalista Antônio Brito, Secretário

de  Imprensa  da  Presidência,  anuncia:  “Lamento  informar  que  o  Excelentíssimo

Senhor Presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite,no

Instituto  do  Coração,  às  22h23min”.  Naquele  momento  encerrava-se  um  ciclo  da

existência  de  um  grande  político  mineiro,  que  catalisou  a  esperança  nacional  e

imolou-se no altar da Pátria em favor do restabelecimento da democracia no Brasil,

fiel ao seu pensamento, que pode ser sintetizado nesse seu pronunciamento: “União

nacional,  diálogo,  entendimento,  conciliação,  trégua são nomes de um estado de

espírito que está se formando na comunidade nacional”.

A criação da Medalha Tancredo Neves objetiva, portanto, eternizar no coração da

nacionalidade, que sempre foi encorajado pela presença destacada de Minas, o ardor

democrático, encimando em nosso sentimento o valor da democracia e o dever de

defendê-la sempre, como o fez Tancredo em toda a sua vida.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 620/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 748/2007)

Dispõe sobre a utilização de programas abertos na administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A administração em todos os níveis, os Poderes do Estado, as empresas

estatais e de economia mista, as empresas públicas e todos os demais organismos

públicos  ou  privados  sob  controle  do  Estado  ficam  obrigados  a  utilizar

preferencialmente,  em  seus  sistemas  e  equipamentos  de  informática,  programas

abertos, livres de restrição proprietária quanto a sua cessão, alteração e distribuição.

Art.  2º  -  Entende-se  por  programa  aberto  aquele  cuja  licença  de  propriedade

industrial ou intelectual não restrinja, sob nenhum aspecto, a sua cessão, distribuição,

utilização ou a alteração de suas características originais.

Art.  3º  -  O programa aberto deve assegurar ao usuário acesso irrestrito  ao seu

código fonte, sem nenhum custo, visando a modificar o programa, integralmente, se
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necessário, para o seu aperfeiçoamento.

Parágrafo  único  -  O código  fonte deve ser  o  recurso preferencial  utilizado pelo

programador  para  modificar  o  programa,  não  sendo  permitido  ofuscar  a  sua

acessibilidade, tampouco introduzir nenhuma forma intermediária como saída de um

pré-processador ou tradutor.

Art. 4º - A licença de utilização dos programas abertos deve permitir modificações e

trabalhos  derivados  e  sua  livre  distribuição  nos  mesmos  termos  da  licença  do

programa original.

§ 1º - A licença somente pode restringir a distribuição do código fonte em forma

modificada caso permita a distribuição de programas alterados junto com o código

fonte  original,  objetivando  a  alteração  do  programa  durante  o  processo  de

compilação.

§ 2º - Deve permitir também explicitamente a distribuição de programa compilado a

partir  do  código  fonte  modificado,  podendo,  para  tanto,  exigir  que  os  programas

derivados tenham diferentes nomes ou números de versão, que os diferenciem do

original.

Art. 5º - Não poderá haver cláusula na licença que implique forma de discriminação

a pessoas ou grupos.

Art.  6º  -  Nenhuma  licença  poderá  ser  específica  para  determinado  produto,

possibilitando que os programas extraídos da distribuição original tenham a mesma

garantia de livre alteração, distribuição ou utilização que o programa original.

Art.  7º  -  As  licenças  de  programas  abertos  ou  restritos  não  restringirão  outros

programas distribuídos conjuntamente.

Art.  8º  -  Os  certames  licitatórios  que  objetivem  transacionar  programas  de

computador  com  os  entes  especificados  no  art.  1º  desta  lei  deverão,

obrigatoriamente, ser regidos pelos princípios estabelecidos nesta legislação.

Art. 9º - Apenas será permitida a utilização pelos entes do art. 1º de programas de

computador  cujas  licenças não estejam em acordo com esta  lei,  na  ausência  de

programas abertos que não contemplem a contento as soluções objeto da licitação

pública.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.
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Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Há  mais  de  quinze  anos,  discute-se,  em  todo  o  mundo,  a  livre

manipulação dos programas de computador ou “open/free software”. Em 1984, era

impossível  usar  um  computador  moderno  sem  a  instalação  de  um  sistema

operacional  proprietário,  fornecido mediante licenças restritivas de amplo espectro.

Ninguém tinha permissão para compartilhar programas (“software”) livremente com

outros usuários de computador e dificilmente alguém poderia mudar os programas

para satisfazer as suas necessidades operacionais específicas.

O projeto GNU, que data do início do movimento do “software” livre, foi fundado

para  mudar  isso.  Seu  primeiro  objetivo  foi  desenvolver  um  sistema  operacional

compatível  com  o  Unix,  que  seria  100%  livre  para  alteração  e  distribuição,

proporcionando  aos  usuários  que  contribuíssem  com  o  seu  desenvolvimento  e

alteração de qualquer parte de sua constituição original.

Tecnicamente, GNU é como Unix, mas difere deste pela liberdade que proporciona

aos  seus  usuários.  Para  a  confecção  deste  programa  aberto,  foram  necessários

muitos anos de trabalho, por centenas de programadores, para desenvolver o sistema

operacional. Em 1991, o último componente mais importante de um sistema similar

ao Unix foi desenvolvido, o Linux. Hoje a combinação do GNU e do Linux é usada por

milhões de pessoas, de forma livre, em todo o mundo. Este programa é apenas um

exemplo de como a liberdade na alteração, distribuição e utilização de programas de

computador  pode  transformar,  ainda  mais  rapidamente  e  de  maneira  mais

democrática, o perfil do desenvolvimento social e tecnológico no mundo.

O  Estado,  como  ente  fomentador  do  desenvolvimento  tecnológico  e  da

democratização do acesso a novas tecnologias para a sociedade, não pode se furtar

a sua responsabilidade de priorizar a utilização de programas abertos ou os “free

software/open  source”.  E,  se  as  pequenas,  médias  e  grandes  empresas

multinacionais já estão adotando programas abertos, evitando, assim, o pagamento

de centenas de milhões de dólares em licenciamento de programas, por que deveria

o  Estado,  com  uma infinidade de  causas  sociais  carentes  de  recursos,  continuar

comprando, e caro, os programas de mercado?

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 621/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 747/2007)

Estabelece normas específicas para o licenciamento de Estação Rádio-Base - ERB

-, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e equipamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A construção, a instalação, a localização  e a operação de Estação Rádio-

Base -ERB - de telecomunicações na faixa de 100 kHz (cem quilohertz) a 300 GHz

(trezentos gigahertz) com estrutura em torre e similar obedecerão as determinações

contidas  nesta  norma  e  dependerão  de  prévio  licenciamento  ambiental  junto  ao

COPAM, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Parágrafo único -  Ficam excluídas  da  relação citada no “caput”  deste  artigo  as

antenas transmissoras associadas a:

I - antenas transmissoras de rádio e televisão;

II  -  radiocomunicadores  de  uso  exclusivo  das  polícias  militar  e  civil,  corpo  de

bombeiros, defesa civil, controle de tráfego, ambulâncias;

III - radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de tráfego aéreo;

IV  -  produtos  comercializados  como  bens  de  consumo,  tais  como:  fornos  de

microondas, brinquedos de controle remoto.

Art. 2° - Para a instalação e a operação dos equipa mentos de que trata esta lei

serão adotadas as recomendações técnicas publicadas pela Comissão Internacional

para Proteção contra Radiações Não Ionizantes - ICNIRP (International Commission

on Non-Ionizing Radiation Protection) ou outra que vier a substituí-la, sem prejuízo no

disposto no art. 6°, parágrafo único, e no art. 11,  §1°.

Parágrafo único - As mediações e o laudo radiométrico tratados nesta lei deverão

atender às técnicas e aos requisitos mínimos relacionados no anexo desta lei.

Art. 4° - O COPAM somente apreciará o expediente pa ra o licenciamento ambiental

que já tenha tido a conformidade legal do empreendimento devidamente constatada e

atestada pela Secretaria de Estado da Cultura e pela Secretaria de Estado da Saúde.

§ 1° - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde a análi se do Programa de Prevenção



977
____________________________________________________________________________

de Riscos Ambientais - PPRA -, elaborado pelas instaladoras.

§ 2° - Em caso de modificação e ampliação da instal ação da estrutura de suporte, o

COPAM deverá avaliar se o projeto atende às normas em vigor.

Art. 4° - O licenciamento ambiental a que se refere  o “caput” deste artigo é integral,

sendo  sua  primeira  etapa  destinada,  respectivamente,  à  apreciação  dos

requerimentos da Licença Prévia -LP -, da Licença de Implantação - LI -, e da Licença

de Operação - LO.

§ 1° - O licenciamento ambiental a que se refere o “caput” deste artigo é integral,

sendo sua primeira etapa destinada à análise da Licença Prévia - LP -, mediante a

apresentação  de  Estudo  de  Impacto  Ambiental  -  EIA -  e  respectivo  Relatório  de

Impacto Ambiental - RIMA. 

§ 2° - No estudo de impacto ambiental será observad o o aspecto locacional da ERB

em  vista  da  proximidade  de  residência,  prédio  residencial  e  edificação  de  uso

intensivo:  conjuntos  residenciais,  escola,  creche,  berçário,  hospital,  maternidade e

similares, na área de estudo.

§  3° -  Sempre  que  tecnicamente  viável,  deverão  ser  utilizados  postes  cônicos

metálicos, visando a minimizar os impactos visuais causados pela estrutura da ERB,

evitando-se, assim, a utilização de estrutura treliçadas.

§  4° -  No  Relatório  de  Impacto  Ambiental  -  RIMA -  d everá  ser  apresentado

mapeamento em forma de cadastro em meio físico e magnético das ERBs e das

antenas já existentes, bem como as interferências urbanísticas significativas na área

de estudo em vista dos efeitos ambientais dos campos eletromagnéticos e do impacto

visual.

§ 5° - Somente será concedido licenciamento ambient al para a ERB que estiver a

uma distância mínima de 500m (quinhentos metros) de outra ERB, sem prejuízo de

nenhum artigo.

Art.  5° -  Para  a  concessão  de  Licença  Prévia  -  LP  - ,  serão  observados  os

parâmetros  de  distanciamento  mínimo da base da torre  da  antena,  em relação à

divisa dos imóveis ocupados por:

I - hospital, maternidade, clínicas médicas e similares, berçário, escolas, creche e

igreja, 200m (duzentos metros);
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II - residências, conjuntos residenciais e rodovias, 30m (trinta metros) ou uma vez e

meia a altura da antena para o caso de antenas com altura igual ou superior a 20m

(vinte metros).

Parágrafo  único  -  Toda  instalação  de  antenas  transmissoras  de  radiação

eletromagnética  deverá  ser  feita  de  modo  que  a  densidade  de  potência  total,

considerada a soma da radiação preexistente com a radiação adicional emitida pela

nova antena, medida por equipamento que faça a integração de todas as freqüências

na faixa prevista  por  esta lei,  não ultrapasse a  100 �W/cm² (cem microwatts  por

centímetro quadrado) em qualquer local do território estadual.

Art.  6° - Para análise da Licença de Implantação - LI  -, o empreendedor deverá

apresentar o Relatório de Controle Ambiental - RCA - e o Plano de Controle Ambiental

-  PCA -,  conforme  roteiro  a  ser  fornecido  pelo  COPAM,  acompanhado  de  laudo

radiométrico da situação preexistente.

Parágrafo único -  Não será emitida Licença de Implantação -  LI  -  para antenas

transmissoras em locais onde o nível de radiação existente produza densidade de

potência total acima do limite de tolerância estabelecido no art. 5°, parágrafo único.

Art.  7° -  Para  análise  da  Licença de Operação  -  LO -  o  empreendedor  deverá

apresentar  laudo  radiométrico  da  situação  a  ser  licenciada  num  raio  de  200m

(duzentos metros).

Parágrafo único -  As medições requeridas para o laudo citado no “caput”  deste

artigo deverão ser formalmente comunicadas ao COPAM com antecedência mínima

de quinze  dias  para  que este possa proceder  a  seu acompanhamento  e  realizar

vistoria a fim de verificar se a implantação do projeto se deu em conformidade com o

aprovado quando da concessão da Licença de Implantação - LI.

Art.  8° -  Não  será  autorizada  a  instalação  de  ERB,  antenas  transmissoras,

microcélulas para reprodução de sinal e equipamentos afins em:

I - zona de preservação ambiental;

II - canteiro central de rodovias estaduais;

III- rodovias estaduais;

IV - parques;

V - escolas;
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VI - centros culturais;

VII - museus;

VIII - teatros;

IX - entorno de equipamentos de interesse paisagístico.

Art. 9º - Nos locais onde as densidades de potência totais ultrapassem os limites

estipulados  nesta  lei,  deverão  ser  desativadas  as  antenas  transmissoras

responsáveis  pelo  excesso  de  radiação  até  a  completa  regularização  do

empreendimento, que dependerá da adequação da fonte de emissão.

Parágrafo  único  -  Serão  realizadas  medições  radiométricas  com  a  interrupção

alternada  das  emissões  dos  envolvidos  para  diagnóstico  e  apuração  de

responsabilidades.

Art.  10 - O laudo radiométrico requerido nas etapas do licenciamento ambiental,

submetido à apreciação do COPAM, deverá ser elaborado por físico ou engenheiro da

área  de  radiação  eletromagnética,  com  apresentação  da  Anotação  de

Responsabilidade Técnica - ART - junto ao conselho de classe específica.

Art.  11  -  Todas  as  instalações  de  antenas  transmissoras  de  radiação

eletromagnética  deverão  ser  realizadas  de  modo  que  a  densidade  de  potência

irradiada  total,  obtida  em  qualquer  período,  não ultrapasse o  limite  de  exposição

desta normatização.

Parágrafo único - A avaliação das radiações deverá conter medições de nível de

densidade de potências, em qualquer período, em situação de pleno funcionamento,

ou seja, quando estiver com sua capacidade máxima de operação.

Art.  12  -  No  caso  de  ERB,  na  impossibilidade  de  garantir  que  todos  os

equipamentos estejam simultaneamente acionados, as medições serão realizadas em

diferentes  dias  e  horários,  de  forma a  garantir  que  os  horários  de  maior  tráfego

telefônico sejam considerados.

Art. 13 - Após o licenciamento, a instaladora deverá fazer um monitoramento das

radiações num raio de 200m (duzentos metros),  apresentando semestralmente no

COPAM  laudo  radiométrico  conforme  diretrizes  estabelecidas  nesta  lei  e  em  seu

anexo.

Art.  14  -  As  mediações  deverão ser  realizadas  com equipamentos calibrados  e
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aferidos em laboratórios  credenciados pelo INMETRO, devidamente comprovados,

dentro das especificações do fabricante, e que meçam a densidade de potência por

integração das faixas de freqüência na faixa de interesse.

§ 1° - As mediações deverão ser feitas levando-se e m conta a média espacial, com

medidor  de  intensidade  de  campo  dotado  de  antena  isotrópica  (unidirecional),

conforme recomendações normativas.

§ 2° - As medidas do campo elétrico e do campo magn ético serão realizadas nos

limites da propriedade da instalação e nas edificações vizinhas num raio de 200m

(duzentos  metros)  com  o  correspondente  cálculo  da  densidade  de  potência

equivalente na faixa de freqüência abaixo de 50 (cinqüenta) MHz.

§  3° -  As  medidas  de  densidade  de  potência  serão  re alizadas  nos  limites  da

propriedade da instalação e nas edificações vizinhas num raio de 200m (duzentos

metros) por equipamentos que meçam a densidade de potência por integração do

espectro eletromagnético entre 50 (cinqüenta) MHz.

Art. 15 - A edificação que abriga uma ERB deverá seguir normas de segurança,

mantendo as áreas das torres propriamente isoladas, com grades de segurança e

avisos.

Art.  16  -  Os locais  expostos à radiação deverão ser sinalizados com placas de

advertência, utilizando a simbologia padronizada em norma específica,  bem como

identificação  da  concessionária  responsável,  nome  e  telefone  do  profissional

habilitado responsável,  mediante instalação de placa de metal com dimensões de

100cm (cem centímetros) x 100cm (cem centímetros).

Art. 17 - Nos casos de antenas em funcionamento irregular, terão prazo concedido

de noventa dias contados a partir  da publicação desta lei, para regularização, e o

não-cumprimento implicará o indeferimento ou a cassação da Licença de Operação.

Parágrafo único - Os responsáveis pelos empreendimentos implantados citados no

“caput” deste artigo deverão apresentar um cronograma com identificação das ERBs

existentes com suas respectivas datas para o cumprimento das exigências legais,

num prazo não superior a noventa dias.

Art. 18 - Cabe aos fabricantes dos aparelhos celulares a troca de todo o invólucro e

das  antenas  dos  aparelhos  que  estão  no  mercado,  sem  nenhum  ônus  para  o
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consumidor,  num prazo não superior  a seis meses a partir  da data da publicação

desta lei.

Parágrafo único - Todo fabricante deve informar a quantidade de radiofreqüência

emitida pelo aparelho em um selo colado no telefone.

Art.  19  -  O descumprimento do disposto nesta lei  sujeitará a concessionária  de

serviço de telefonia celular às seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), duplicada no caso de reincidência;

III - embargo;

IV - interdição.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Anexo

Relatório Radiométrico

Dados que o laudo radiométrico deve conter:

1 - Dados construtivos e especificações da instalação e data de início de operação.

2  -  Mapa  contendo  a  localização  e  a  identificação  das  antenas  -  inclusive  os

respectivos diagramas de irradiação nos planos horizontal  e  vertical -  edificações,

imóveis vizinhos e vias públicas existentes.

3 - Descrição dos procedimentos empregados nas medições,  com detalhamento

dos  pontos  medidos  e  o  mapeamento  das  intensidades  máximas  atingidas  em

situação de simulação de emissão em potência nominal de funcionamento, segundo o

projeto  técnico  do  equipamento  e  com  todas  as  faixas  de  frequência  ocupadas,

contendo o número máximo de canais e a potência máxima irradiada das antenas

quando o número máximo de canais estiver em operação.

4 - Descrição técnica detalhada das antenas, com todas as especificações e os

parâmetros  de  operação,  dos  meios  de  sustentação,  do aterramento  e  de  outros

dados pertinentes à engenharia construtiva, inclusive potência total de operação e

tecnologia de funcionamento.

5 - Resultado das medidas de densidade de potência, em W/cm², em cada ponto de
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medição  devida  à  radiação  eletromagnética  de  fundo,  excluída  a  contribuição  da

radiação eletromagnética proveniente da nova instalação.

6 - Resultado das medidas de densidade de potência total, em �W/cm², em cada

ponto  de  medição,  contabilizando  a  contribuição  da  radiação  eletromagnética

proveniente da instalação em estudo, destacando as piores situações encontradas

em pontos sujeitos à exposição humana, com exceção das pessoas que trabalham na

manutenção das antenas.

7  -  Cópia  de  documentos  comprobatórios  da  calibração  do  equipamento  de

medição empregado.

- 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 622/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.474/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde,

com sede no Município de Camanducaia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Hotéis e Pousadas de

Monte Verde, com sede no Município de Camanducaia.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação de Hotéis e Pousadas de Monte Verde, com sede no

Município  de  Camanducaia,  é  uma  sociedade  civil  de  direito  privado  sem  fins

lucrativos.  Tem por finalidade fomentar o desenvolvimento do setor  de hotelaria e

comércio,  promovendo  o  bem-estar  social,  a  fraternidade  e  o  congraçamento  da

classe hoteleira, além de promover o desenvolvimento social da comunidade.

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

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais. Tendo em vista que atende

os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/ 98, esperamos contar com o apoio

dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 623/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.385/2010)

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Paraguaçu, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Paraguaçu, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Paraguaçu, com

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

criada em 2003.

A associação tem por finalidade incentivar a integração entre a comunidade e as

instituições policiais, visando a melhoria e o progresso da segurança pública; realizar

estudos com o escopo de proporcionar o aumento da segurança na comunidade,

visando dar ainda mais eficiência às Polícias Civil e Militar;  e promover ações em

órgãos competentes para angariar melhorias nas estruturas policiais.

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

para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais, tendo em vista que atende

os requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/ 98. Esperamos, portanto, contar

com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 624/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.251/2009)

Declara  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  de  Caxambu,  com  sede  no

Município de Caxambu.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária de Caxambu,

com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  Creche  Comunitária  de  Caxambu,  com  sede  no  Município  de

Caxambu, em pleno funcionamento desde 28/11/85, é uma entidade civil de caráter

beneficente e finalidade filantrópica, sem fins lucrativos.

A entidade tem como objetivo o amparo e a proteção do menor na faixa etária até

os  6  anos,  oferecendo  assistência  médica,  alimentar,  atividades  pedagógicas,

educativas,  recreativas e lições de higiene;  tem entre seus objetivos expandir  sua

atuação com a criação de departamentos de assistência e proteção aos jovens de até

14 anos, contribuindo para sua educação e formação profissional. 

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

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

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

Esperamos contar com o apoio de nossos 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 625/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.080/2009)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itajubá área de

1.506,96m² (mil  quinhentos e seis metros quadrados e noventa e seis decímetros

quadrados), área onde se encontra edificado o Ginásio Poliesportivo Luiz Carlos Tigre

Maia,  conforme  descrição  do  Anexo  desta  lei,  a  ser  desmembrado  da  área  de

18.293,00m²  (dezoito  mil  duzentos  e  noventa  e  três  metros  quadrados),  situado
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naquele Município, registrado sob o n° 8.199, em 20  de junho de 1950, à fl. 99 do

Livro 3 J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itajubá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo trata-se de um

ginásio multiúso, para atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador, se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2009.)

A área a ser doada possui a seguinte descrição: terreno com área de 1.506,96m²

(mil  quinhentos e seis metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados),

situado na Avenida Paulo Chiaradia, esquina com a Rua Tenente José Cabral Rennó,

de propriedade do Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: É importante ressaltar a importância em dar destinação em favor da

comunidade  do  Município.  Ademais,  o  referido  projeto  tem  como  objetivo  o

desenvolvimento  e  a  realização  de  atividades  esportivas,  atendendo  a  toda  a

comunidade itajubense.

A melhoria no atendimento à comunidade está também ligada ao total atendimento

às normas, sendo necessária a referida doação, para que o Município continue com

suas atividades no referido local, atendendo de forma plena as diretrizes do Estado. 

Diante dessas considerações, contamos com o apoio dos nobres parlamentares a

este projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 626/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.217/2009)

Declara patrimônio cultural do Estado a Estância Hidromineral de Caxambu e dá

outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado patrimônio cultural do Estado a Estância Hidromineral de

Caxambu.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias ao registro do espaço

cultural de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A proposição em tela visa a declarar patrimônio cultural do Estado a

Estância Hidromineral de Caxambu, que tem ao todo 12 fontes de água mineral e um

gêiser, com propriedades químicas diferenciadas umas das outras. Cada uma possui

uma  arquitetura  peculiar  e  todas  já  são  tombadas  pelo  Instituto  Estadual  do

Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha.

A cidade é a única no mundo com tamanho manancial, o que merece o esforço

múltiplo do poder público e da iniciativa privada em defesa desse patrimônio.

A riqueza das águas de Caxambu pode ser conferida em seu Parque das Águas,

um  espaço  belíssimo  que  encanta  qualquer  visitante.  A  área  verde,  situada  no

coração da cidade, mede 210 mil metros quadrados e concentra as 12 fontes de água

mineral existentes no Município.

As águas de Caxambu têm comprovado poder diurético e desintoxicante. Dessas

fontes de vida e saúde brotam as águas ininterruptamente.

A Fonte Dom Pedro é a mais antiga e simbólica do Parque das Águas. O nome é

uma homenagem ao Imperador D. Pedro II,  representado também pela réplica da

coroa imperial sobre o pilar da construção de mármore. A captação dessa fonte teria

ocorrido em meados do século XIX e o atual pavilhão data de 1960. Dali brota a água

rica  em  gás  carbônico  e  bicarbonato  de  sódio,  capaz  de  estimular  as  funções

digestivas e eliminar perturbações gastrointestinais.

A Fonte  Duque  de  Caxias,  conhecida  também  como  fonte  sulfurosa,  devido  à

presença de enxofre, tem esse nome em homenagem ao marido de D. Leopoldina

(genro do Imperador). Seu diferencial em relação às demais seria o ponto de inalação

do  gás  sulfídrico,  que  atua  no  aparelho  respiratório  desobstruindo  as  vias
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respiratórias.

Já a Fonte D. Isabel e Conde D’Eu tem uma história peculiar: “Foi bebendo águas

desta fonte que, em 1868, a Princesa Isabel teria vencido as dificuldades que tinha

para engravidar”, diz a história. Em sinal de agradecimento e em cumprimento a uma

promessa, a Princesa e o Conde D’Eu determinaram a construção, em Caxambu, da

Igreja Santa Isabel, dedicada à Rainha da Hungria. Essas fontes férreas passaram a

dividir o mesmo pavilhão em 1910.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 627/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.853/2008)

Institui o Dia da Leitura e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia da Leitura, a ser comemorado, anualmente, no dia 12

de outubro.

Art. 2º - O evento passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos em todo o

Estado.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A  leitura  é  fundamental  para  o  ser  humano  no  processo  de

aprendizagem,  pois  é  por  meio  dela  que  podemos  enriquecer  nosso vocabulário,

obter  conhecimento,  dinamizar  o  raciocínio  e  a  interpretação.  Muitas  coisas  que

aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, pois não as praticamos. Por

meio  da  leitura  rotineira  tais  conhecimentos  se  fixariam  de  forma  a  não  serem

esquecidos posteriormente. Dúvidas que temos ao escrever poderiam ser sanadas

pelo hábito de ler, talvez nem as teríamos, pois a leitura torna nosso conhecimento

mais amplo e diversificado. Durante a leitura descobrimos um mundo novo, cheio de

coisas desconhecidas. O hábito de ler deve ser estimulado na infância, para que o

indivíduo aprenda desde pequeno que a leitura é algo importante e prazeroso. Assim,
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com certeza, ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz. Saber ler e compreender

o que os outros dizem nos difere dos animais irracionais, pois comer, beber e dormir

até eles sabem; é a leitura que nos proporciona a capacidade de interpretação. No

Brasil a dificuldade de acesso à leitura e à escrita representa prejuízo significativo às

atividades  educacionais  de  crianças  e  adolescentes.  A  leitura  é  um  importante

instrumento de formação da cidadania e estímulo à educação. Dados internacionais

revelam a associação direta entre desempenho escolar e contato precoce com livros -

antes do ingresso na escola - e leitura em voz alta de forma sistemática por adulto

competente. Além do mais, o estímulo à leitura também atende ao art. 71 do Estatuto

da Criança e do Adolescente,  no  qual  está assegurado o  direito  da criança e do

adolescente à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos

e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A

leitura é importante para todas as faixas etárias, mas, pela relevância dos argumentos

expostos acima, é que se escolhe o dia 12 de outubro, Dia da Criança, como o Dia da

Leitura,  no  qual  se  espera  poder  discutir  políticas  públicas  de  estímulo  à  leitura,

divulgar  experiências  e  promover  a  construção de redes  de cooperação entre as

ações bem-sucedidas na área, visando, até mesmo, à ampliação de leituras públicas

em voz alta,  reunindo ações governamentais  e iniciativas da sociedade civil  e  do

terceiro setor que atuem com programas de estímulo à leitura.

Por tais razões, solicito aos nobres pares aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 628/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.956/2008)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Itanhandu  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itanhandu o

imóvel  constituído  de  terreno com área aproximada de 454,56m² (quatrocentos  e

cinquenta  e  quatro  vírgula  cinquenta  e  seis  metros  quadrados),  situado  nesse

Município, matriculado sob o nº 1.053, a fls. 153 do Livro 2-C, no Cartório de Registro
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de Imóveis da Comarca de Itanhandu.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o "caput"  deste  artigo destina-se à

implementação das funções administrativas da Prefeitura Municipal de Itanhandu.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado caso não seja,  no  prazo  de cinco  anos contados  do registro  da  escritura

pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  a  formalização  da  doação  de

imóvel  de  propriedade  do  Estado ao Município  de  Itanhandu.  Esta  iniciativa  visa

melhorar  e  aprimorar  a  prestação  dos  serviços  públicos  disponíveis  no  referido

Município. É com esta intenção que o Chefe do Executivo do Município de Itanhandu

pleiteia  a  doação  do  bem  ao  Município  para  que  nele  se  instale  órgão  da

administração pública municipal, buscando atingir o fim último de todo próprio público,

qual seja o de atender ao interesse coletivo.

Esta é a razão por que espero contar com o indispensável apoio dos nobres pares à

sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 629/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.691/2008)

Declara de utilidade pública o Comercial Esporte Clube.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarado de utilidade pública o Comercial Esporte Clube, com sede no

Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Comercial Esporte Clube, em funcionamento desde 28/9/36, com

sede no Município de Campo Belo, é uma sociedade civil, com personalidade jurídica
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distinta de seus associados, com tempo de duração indeterminado.

A entidade tem por  finalidade desenvolver  a educação física  em todas as  suas

modalidades,  além de promover reuniões e diversões de caráter  esportivo, cívico,

estético, social e educativo em geral.

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

desenvolvimento das suas atividades assistenciais. Tendo em vista que a instituição

atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972, d e 27/7/98, contamos com o apoio

de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PRJETO DE LEI Nº 630/2011

(Ex-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, 15 de março de 2011.

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 631/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.029/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Bomba e

Adjacencias, com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

da Bomba e Adjacencias, com sede no Município de Paraguaçu.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A principal  finalidade  da  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  da

Bomba e Adjacencias consiste em integrar  e dinamizar  as  ações da comunidade,

tornando-a  agente  do  seu  próprio  desenvolvimento,  e  em  executar  tarefas  de

interesse  público  e  comunitário,  isoladamente  ou  em  regime  de  parceria  com

entidades públicas e privadas. 

A entidade preenche 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 632/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.745/2009)

Dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à

realização  de  melhorias  nas  rodovias  situadas  no  Estado,  bem  como  à  sua

conservação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Nos  limites  da  faixa  de  domínio  das  rodovias  que  se  encontrem  em
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operação, não dependem de autorização dos órgãos ambientais:

I - a supressão de vegetação nativa secundária, em estágio inicial de regeneração;

II - a supressão de exemplares arbóreos exóticos;

III - a poda de árvores nativas cujos galhos invadam o acostamento ou a faixa de

rolamento, encubram a sinalização ou ofereçam risco iminente à segurança;

IV  -  a  estabilização  de  taludes  de  corte  e  saias  de  aterro  sem  supressão  de

vegetação nativa arbórea, primária e secundária, nos estágios médio e avançados de

regeneração;

V - a limpeza e o reparo de sistemas de drenagem, bueiros, canais e corta-rios;

VI - a sinalização horizontal e vertical;

VII - a implantação de cercas, defensas metálicas ou similares;

VIII - o recapeamento;

IX  -  a  pavimentação  e  a  implantação  de  acostamento,  desde  que  não  haja

necessidade de realocação de população;

X - a realização de reparos em obras de arte;

XI - a implantação de uma faixa adicional contígua às faixas existentes, entendida

como  a  terceira  faixa,  sem  supressão  de  vegetação  nativa  arbórea,  primária  ou

secundária, nos estágios médio e avançados de regeneração, e sem realocação de

população;

XII - a realização de obras para melhoria geométrica, a implantação de praças de

pedágio,  a  prestação  de  serviços  de  atendimento  aos  usuários,  a  construção  de

postos gerais de fiscalização, de balanças, de passarelas, de áreas de descanso, de

paradas  de  ônibus,  de  unidades  da  polícia  rodoviária  e  de  pátios  de  veículos

apreendidos, sem supressão de vegetação nativa arbórea, primária ou secundária,

nos estágios médio e avançado de regeneração, e sem realocação de população.

§ 1º  -  Aplica-se o disposto neste artigo às intervenções realizadas em reservas

ecológicas  e  áreas  consideradas  de  preservação  permanente,  desde  que  não

impliquem supressão de vegetação nativa ou desvio de curso de água e alteração de

regime hídrico.

§ 2º - As intervenções e obras a que se referem os incisos XI e XII devem ser objeto

de consulta sobre a necessidade de autorização quando as parcelas de áreas de
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domínio estiverem inseridas em unidades de conservação do Estado.

§ 3º - Na execução das intervenções de que trata este artigo serão adotados os

cuidados necessários para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas

de taludes, assoreamento, interrupção de drenagens naturais e outras situações que

possam acarretar danos ambientais, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Art. 2º - Quando necessárias intervenções emergentes, que impliquem remoção de

vegetação  para  estabilização,  em  decorrência  de  quedas  de  barreiras  ou

deslizamento de taludes, o responsável pela rodovia notificará imediatamente o órgão

ambiental competente, sem prejuízo do desenvolvimento dos trabalhos, nos termos

do regulamento.

Art. 3º - Os responsáveis pela operação das rodovias, no prazo de cento e oitenta

dias, apresentarão ao órgão ambiental competente diagnóstico e proposta preliminar

para  a  solução  de  situações  de  risco  iminente  relacionadas  à  estabilização  de

taludes,  ao  desenvolvimento  de  processos  erosivos,  à  interrupção  de  drenagens

naturais, à deficiência nos sistemas de drenagem implantados e a outras situações

que possam acarretar danos ambientais.

Art.  4º  -  As obras e intervenções não previstas nesta lei  serão objeto de prévio

licenciamento pelo órgão ambiental competente, conforme definido em regulamento.

Art. 5º - O disposto nesta lei aplica-se às rodovias pavimentadas estaduais e às

federais cuja manutenção tenha sido delegada ao Estado.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

a contar de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antonio Carlos Arantes

Justificação: De acordo com o § 1º do art. 25 da Constituição da República, não há

óbice para que o processo legislativo no que se refere a esta matéria seja deflagrado

pela Assembleia Legislativa. Também a Constituição do Estado, em seu art. 61, XIV,

estabelece a competência da Assembleia para dispor sobre matéria relativa aos bens

de domínio público.

Além disso, a Resolução nº 237, de 19/12/97, do Conama, determina, em seu art.



994
____________________________________________________________________________

2º, que “a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de

empreendimentos  e  atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais  consideradas

efetiva ou potencialmente poluidoras bem como os empreendimentos capazes, sob

qualquer  forma,  de  causar  degradação  ambiental,  dependerão  de  prévio

licenciamento  do  órgão  ambiental  competente,  sem  prejuízo  de  outras  licenças

legalmente  exigíveis”.  Torna-se  necessário,  pois,  normatizar  a  matéria  no  Estado,

para  evitar  entraves  que  impeçam  as  intervenções  básicas  para  a  realização  de

melhorias nas rodovias nele localizadas, bem como para a conservação destas.

Atualmente,  observam-se  grandes  obstáculos  com  relação  ao  licenciamento

ambiental para o desempenho de atividades rotineiras nas faixas de domínio, como

conserva de rotina - poda e roçada de vegetação -, realização de intervenções, como

terceiras  faixas, e outras.  Além disso,  outro  fator  de  relevância  para a aprovação

desta proposição está diretamente relacionado com a Licença de Instalação Corretiva

- LIC - e com a Licença de Operação - LO -, ambas concedidas pela Feam, pois, em

grande parte das vezes, além das referidas licenças, são exigidas licenças ambientais

específicas para a execução das obras nas faixas de domínio. Tais exigências, que na

maioria das vezes são feitas pela polícia ambiental,  impedem a concessionária do

serviço de conservação e manutenção das rodovias de cumprir os seus contratos,

acarretando prejuízos aos usuários das rodovias devido ao atraso na conclusão das

intervenções  básicas  necessárias,  ocasionado  pela  necessidade  de  constantes

pedidos de licença junto aos órgãos ambientais, o que prejudica o cronograma de

execução de várias atividades de conservação viária.

Com relação à preservação ambiental, verifica-se que as atividades relacionadas no

art.  1º  deste  projeto  de  lei  se  referem  a  intervenções  básicas  necessárias  à

conservação das rodovias e que a preservação da vegetação nativa está assegurada

em seus dispositivos, não havendo que falar em degradação do meio ambiente.

É de salutar importância informar que tais entraves não existem em outros Estados

da Federação, notadamente no Estado de São Paulo, onde é patente a boa qualidade

na conservação da malha viária, o que certamente contribui para o desenvolvimento

do Estado.

Por  essas  razões,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para
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aprovação desta proposição.

-  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 633/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.949/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Amparo e Valorização da Vida - Avyva

-, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

da Vida - Avyva -, com sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação de Amparo e Valorização da Vida -

Avyva  -,  consiste  em  desenvolver  ações  de  amparo  e  valorização  da  vida  e  de

prevenção ao suicídio, promovendo, defendendo e amparando a pessoa humana em

situação de depressão, angustia, sofrimento e desespero. A entidade oferece apoio

àqueles  que  possam  sentir  que  não  há  ninguém  disponível  para  ouvi-los  e

compreendê-los, mantendo sigilo absoluto quanto às informações recebidas durante

o atendimento prestado. 

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

pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 634/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.775/2010)

Dá denominação à rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada José Marques de Moraes a rodovia que liga o Município

de Juruaia à Rodovia MG-446, entre os Municípios de Nova Resende e Muzambinho.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  lei  determina  que,  para  a  denominação  de  estabelecimentos,

instituições  e  próprios  do  Estado,  só  podem  ser  escolhidos  nomes  de  pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados  à  coletividade.  O  preceito  legal  foi  respeitado  na  apresentação  deste

projeto de lei, que homenageia o Sr. José Marques de Moraes.

Nascido  em  7/9/43  no  Bairro  das  Areias,  Distrito  de  Juruaia,  Município  de

Muzambinho, era filho de Joaquim Laurindo de Morais e Maria Marques de Morais.

Joaquim Laurindo era descendente de antigas famílias da região de Cabo Verde e

Caconde, e Maria Marques era oriunda de tradicionais famílias de Guaxupé e Juruaia,

formadoras de grande parte da sociedade juruaiense.

José Marques de Morais iniciou seus contatos com as letras na pequena escola do

bairro onde nasceu. Na sua adolescência sua família mudou-se para São José do Rio

Pardo, lá permanecendo por cerca de um ano, tendo isso acontecido no ano de 1958.

Após esse período, a família muda-se novamente para Guaxupé, onde o jovem José

Marques frequenta por algum tempo a Academia de Comércio, retornando a sua terra

natal no começo dos anos 60. Associa-se então com seu primo Juraci e um lojista de

Guaxupé da família  dos  “Tauil”,  e  os  três  montam uma pequena loja,  que ficava

situada  nas  esquinas  das  Ruas  Afonso Pena  (atual  Jairo  Domingues  Siqueira)  e

Francisco Antônio de Melo, dando a ela o nome de “Irapuã”.

“Zé  da  Loja”,  como  passou  a  ser  conhecido,  tinha  17  anos  e,  além  de  ser

inteligente, tinha muito talento para o futebol, o que fez com que dentro de pouco

tempo ficasse conhecido não só em Juruaia como em todas as cidades da região,

pois passou a ser o maior atacante do glorioso “Sete de Setembro Futebol Clube”,

antigo e famoso time da sua querida Barra Mansa. Além dos atributos esportivos, os

quais doava com toda a sua alma, era também uma pessoa cordial e educada.

Na sua adolescência Zé da Loja foi um jovem namorador, mas, ao completar seus

20  anos,  enamora-se de  uma jovem de nome Maria  José de  Castro.  Faz desse

namoro  seu  projeto  de  vida  familiar,  casando-se  em  31/10/65.  Por  essa  época,
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meados dos  anos  60,  o  Brasil  passava por  grandes  transformações políticas  que

influenciavam a administração pública juruaiense. Zé da Loja, pela sua popularidade,

é chamado a participar da política partidária local e se posiciona justamente ao lado

da oposição aos antigos caciques políticos da cidade. Lança-se candidato a Vereador

nas eleições de 1966. Contava na época apenas 23 anos e, apesar da pouca idade, o

povo lhe confere uma ampla votação, derrubando antigos adversários. Começa então

no cargo de Vereador uma luta sem par por uma grande causa, a fundação de uma

escola secundária em Juruaia, evitando assim que os jovens fossem obrigados a sair

em busca de conhecimento. Na Câmara Municipal ocupa a secretaria, auxiliando o

Prefeito com todo o empenho e zelo na criação da referida escola. Conseguindo seu

intento, volta então aos bancos escolares, de onde tinha saído havia muito tempo.

Inteligente, estudioso, participativo, retoma com garra seus estudos, que culminam

com o curso de Advocacia, levado a cabo entre os anos de 1976 e 1979.

Nas eleições de 1970, Zé da Loja é convocado a ser candidato a Prefeito por seus

correligionários,  porém,  mesmo  com  sua  popularidade,  enfrentou  alguma

desconfiança  popular  e  muitos  se  perguntavam  se  seria  ou  não  uma  opção

vencedora,  pois  seu  adversário  era  nada  mais  nada  menos  que  o  Comendador

Eduardo Senedese,  raposa política,  maduro  nas lides  e com dois  mandatos  “nas

costas”,  além de ter  sido um dos personagens atuantes na emancipação político-

administrativa de Juruaia. Contudo, Zé da Loja, com 27 anos, “moleque”, como diziam

os adversários, “tira de letra” e vence a eleição com boa margem de votos.

Ao ser empossado, começa imediatamente a mostrar a sua maneira especial de

administrar. Ouve a todos, aceita críticas, separa o joio do trigo, aproveita ideias até

dos adversários, moderniza a administração e, mesmo com parcos recursos, duplica

e melhora a malha de estradas do Município, facilitando com isso a mobilidade de

todos  os  munícipes.  Começa  a  construção  do  prédio  para  o  ginásio,  cujo

funcionamento  é  mantido  pelo  Município  mesmo  com  todas  as  dificuldades

econômicas.

Infelizmente, seu mandato foi reduzido de 4 para 2 anos, o que prejudicou muito a

sua atuação, mas, devido a sua competência administrativa, elege seu sucessor. Sai

da administração pública, mas não abandona seus ideais, participando sempre das
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atividades sociais da cidade. Ocupa a Presidência do Asilo de São Vicente de Paula

durante largo período e colabora também, paralelamente, na edificação do prédio do

hospital  e  na  sua  gerência.  Devido  a  sua  atuação  nas  várias  frentes  em  que

empenhou seu tempo, é mais uma vez eleito Prefeito, e o seu mandato, que seria de

1977 a 1980, é estendido até 1982, dando a ele a oportunidade tirada no primeiro

mandato, a qual ele aproveitou com muito zelo. Uma das causas mais prementes

naquele momento, começo dos anos 1980, era a ligação asfáltica entre Juruaia e

Guaxupé. Embora não conseguindo êxito total, deixou todos os projetos elaborados

através de autoridades estaduais,  para que a obra viesse a ser  realizada em um

futuro próximo, o que de fato aconteceu. Tanto fez em seu mandato que mais uma

vez elege seu sucessor.

Afasta-se  novamente  das  lides  políticas,  porém  não  da  realidade  municipal  e

regional,  tendo atuado sempre com grandeza e sabedoria.  Zé da Loja viveu com

tamanha  intensidade,  que  conseguiu  fazer  o  que  todo  homem  público  poderia  e

deveria, e por isso mesmo talvez tenha nos deixado tão cedo. Dentre a sua grandiosa

obra, o que mais se destaca é seu amor à democracia, pois, mesmo sendo criticado,

jamais pensou em vingança contra seus adversários; ao contrário, usou as críticas

em prol da boa administração da coisa pública. “Do povo, pelo povo, para o povo”,

como diria Lincoln.

Por  essa  atuação  memorável,  jamais  suplantada,  ocupa  lugar  de  destaque  na

história de Juruaia!

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 635/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.332/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Cooperativa Educacional de Piumhi Ltda.

- Acep -, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Piumhi Ltda. - Acep -, com sede no Município de Piumhi.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  Cooperativa  Educacional  de

Piumhi Ltda. - Acep -, consiste em ser entidade mantenedora do Instituto Perfil de

Educação - IPE.

A referida entidade tem como objetivo oferecer aos seus cooperados e dependentes

um ensino de qualidade a preços acessíveis, com base no rateio dos custos, das

despesas e dos investimentos e promover a educação, a cultura e o esporte.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 636/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.009/2009)

Dispõe sobre as condições higiênico-sanitárias da produção artesanal de leite de

cabra e ovelha e seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidas normas para manipulação e beneficiamento de leite de

cabra e ovelha e seus derivados.

Art.  2º  -  Será  considerado,  neste  dispositivo,  o beneficiamento  de até  duzentos

quilos  por  dia  de  leite  de cabra  ou ovelha e seus derivados,  oriunda de rebanho

próprio.

Parágrafo único - Esta regulamentação pretende fomentar a produção por meio de

orientação técnica, objetivando a melhoria das suas condições higiênico-sanitárias da

qualidade dos produtos.

Art.  3º  -  Para  qualificarem-se,  os  criadores  deverão  registrar  seu  rebanho  no

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, atualizando os dados a cada ano.

Parágrafo único - Para fins de controle de sanidade do rebanho, o criador deverá

apresentar  ao  IMA,  anualmente,  atestado  de sanidade do  rebanho,  expedido  por
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médico veterinário de órgão público ou particular.

Art.  4º  -  O  estabelecimento  deverá  contar  com  assistência  técnica  de  médico

veterinário ou laticinista por meio de contratação particular ou por meio de associação

de  produtores  ou  ainda  por  meio  de  assistência  por  órgão  público  municipal  ou

estadual.

Art.  5º  -  O  IMA poderá  firmar  convênio  com Município  que  possua  Serviço  de

Inspeção Municipal - SIM - (art. 3º, § 1º Decreto 38.691), cuja regulamentação não

colida  com  esta,  delegando  a  concessão  do  registro  de  produtor,  bem  como  a

fiscalização do estabelecimento. (art. 10 do Decreto 38.691)

Art. 6º - O estabelecimento produtor de leite de cabra ou ovelha, deverá dispor de

currais de espera, dotado de piso concretado ou revestido com blocos de cimento ou

pedras  rejuntadas,  com declive  adequado  e  suficiente  para  escoamento  da  água

utilizada na sua higienização.

Parágrafo único - O curral poderá também ser de piso ripado.

Art.  7º  -  A  dependência  ou  sala  de  ordenha  deverá  estar  afastada  de  fonte

produtora de mau cheiro que possa causar prejuízo à obtenção higiênica do leite,

podendo  ser  construída  contígua ao  curral  -  capril  ou  aprisco  -,  desde  que  dele

separada fisicamente.

§ 1º - A dependência para ordenha deverá atender às seguintes condições:

I  -  possuir  piso  impermeável,  revestido  de  cimento  áspero  ou  equivalente,  com

declividade suficiente para permitir fácil escoamento de água e resíduos orgânicos.

II - possuir sistema de escoamento de águas servidas e dos resíduos orgânicos,

canalizados a uma distância suficiente para que não venham a constituir-se em fonte

de mau cheiro.

III - possuir pé direito adequado e cobertura de telha de cerâmica, de fibrocimento

ou similares.

IV  -  possuir  ponto  de  água  em  volume e  pressão suficientes  para  atender  aos

trabalhos diários de higienização dos animais, equipamentos e instalações.

Art. 8º - O beneficiamento do leite deverá ocorrer em sala própria, aqui denominada

simplesmente  de  laticínio,  separada  da  de  ordenha  e  do  curral,  em  condições

higiênico-sanitárias  adequadas,  recomendando-se  uma  distância  de  dez  metros,
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respeitadas ainda as seguintes condições mínimas:

I - inexistência de comunicação direta entre o curral e o laticínio, com entradas e

saídas independentes;

II - pé direito de três metros ou, se inferior, no mínimo dois metros e meio, caso em

que  deve  dispor  de  recursos  adequados  de  ventilação  e  exaustão  e  não  utilizar

vapores no processo produtivo ou na limpeza;

III - iluminação natural e ventilação adequadas;

IV -  paredes impermeáveis  pelo  menos  até  uma altura mínima de dois  metros,

pintadas com cores claras;

V - piso impermeável e antiderrapante, com sistema de esgotamento das águas

servidas;

VI - telas que impeçam a entrada de insetos nas janelas e pedilúvio na entrada;

VII - forro impermeável ou laje, ficando dispensados no caso de estrutura metálica

com  cobertura  de  chapa  galvanizada  ou  de  fibrocimento  ou  outro  material

impermeável;

VIII - vestiário e sanitário em ambiente contíguo, mas fisicamente separado ou a

uma distância razoável ao conforto dos operadores;

IX - instalação de frio adequada à produção;

X - laticínio contíguo ao local de ordenha, a passagem do leite deste local para a

sala de operação do laticínio deverá ser realizada por meio de tubulação de material

atóxico e não oxidável.

XI - sistemas de contenção à aproximação de animais, como cercas e alambrados.

Art. 9º - Na ordenha dos animais, devem ser observadas as seguintes exigências:

I - os operadores possuirão carteiras de saúde renovadas anualmente;

II - os vasilhames utilizados deverão ser de material de fácil limpeza e higienização,

priorizando-se aço inoxidável.

Art. 10 - A qualidade do leite de cabra e ovelha e seus derivados e sua adequação

para o consumo humano serão asseguradas por meio de:

I - leite proveniente de rebanho sadio, que não apresente sinais clínicos de doenças

infecto-contagiosas.

II - água utilizada na produção será potável e poderá provir de poço artesiano, de
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nascente, cisterna revestida e protegida do meio exterior, estocada em caixa d´água

na proporção de cinco litros de água para cada litro de leite processado (5 para 1),

observadas ainda as seguintes condições:

a) ser canalizada desde a fonte até a caixa d’água do laticínio:

b) ser filtrada antes de sua chegada ao reservatório;

c) se constatada a não potabilidade da água por motivos bacteriológicos, por meio

de laudo de órgão acreditado, será exigida a sua cloração na proporção de duas

partes por milhão (2 ppm), sendo permitida a cloração manual.

d) as nascentes serão protegidas do acesso de animais, livres de contaminação por

água de enxurrada e outros agentes;

e) a caixa d´água do laticínio deverá ser tampada e construída em fibrocimento ou

outro material sanitariamente aprovado.

Art.  11  -  O  Estado  envidará  esforços  para  buscar  parceria  com  órgãos  de

assistência técnica estatal, universidades e associações de criadores para promoção

de cursos semestrais de qualificação do pessoal envolvido na produção e no manejo

dos animais, buscando informá-los e sensibilizá-los das seguintes práticas higiênicas,

por meio de dias de campo e apostilas ilustradas (art. 10, item V, Decreto 38.691),

disseminando-se os seguintes procedimentos:

I  - o ordenhador deverá operar asseado, mãos e braços lavados, roupas claras,

unhas cortadas, cobertura de cabelo e botas plásticas;

II  -  a  limpeza do local  de  ordenha  deve  ser  rigorosa e  feita  após  a  saída  dos

animais;

III  -  os  animais  deverão  ser  encaminhados  à  ordenha  limpos,  seguindo-se

higienização adequada das tetas e enxugamento com material descartável;

IV  -  antes  do  início  da  operação  de  ordenha  de  cada  animal,  é  obrigatória  a

lavagem, com água e sabão, das mãos do ordenhador em água corrente, seguida de

enxugamento com material  descartável,  sendo permitida a higienização alternativa

com material sanitizante;

V - os dois primeiros jatos de cada teta devem ser analisados em recipiente de

fundo escuro, para detecção de sinais reveladores de mamite;

VI - as cabras com mamite serão ordenhadas por último e seu leite não poderá ser
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utilizado;

VII - os animais tratados com antibióticos ou quimioterápicos somente poderão ter

seu  leite  aproveitado  para  consumo  humano  após  a  observação  do  período  de

carência determinado pelo fabricante do medicamento;

VIII - o leite deve ser coado logo após a ordenha, em coador apropriado de aço

inoxidável ou plástico branco, ficando proibido o uso de panos;

IX - todo equipamento utilizado, após o término da ordenha, deve ser limpo com

solução detergente,  seguindo-se higienização com solução desinfetante,  além dos

cuidados recomendados pelo fabricante da ordenhadeira mecânica, se for o caso;

X - será proibido fumar no local de ordenha e no laticínio;

XI  -  será  vedada a  presença,  no  local  de  ordenha,  de  animais  que não sejam

caprinos ou ovinos;

XII - será descartado o leite quando as fêmeas apresentarem sinais de desnutrição

extrema  ou  caquéticas,  estiverem  em  período  final  de  gestação  ou  em  fase  de

produção  de  colostro,  estiverem  com  suspeita  ou  acometidas  de  doença  infecto-

contagiosas,  apresentarem-se  febris,  com  mamite,  diarreia,  corrimento  vaginal  ou

qualquer manifestação patológica;

XIII - não será permitido medir ou transvasar o leite em ambiente que o exponha à

contaminação;

XIV -  a  pasteurização deverá  ocorrer  em  período  não superior  a  cento  e  vinte

minutos  após  o  término  da  ordenha  e  na  impossibilidade,  o  leite  deverá  ser

imediatamente  resfriado a  cinco  graus  centígrados  (5º  C)  e  pasteurizado  em,  no

máximo, quarenta e oito horas após a sua ordenha;

XV - as embalagens não deverão ser reaproveitadas;

XVI - é proibida a entrada de pessoas alheias ao processo de produção no laticínio.

Art. 12 - Todo vasilhame empregado no processamento de leite de cabra ou ovelha

e seus derivados deve atender ao seguinte:

I - ser de aço inoxidável, plástico branco ou outro material aprovado pelo mercado;

II - estar limpo antes da ordenha e imediatamente lavado e desinfetado após sua

utilização;

III - as leiteiras deverão possuir tampa para evitar vazamento e contaminação;
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IV - ser destinado exclusivamente ao transporte ou depósito do leite.

Art. 13 - Os processos de pasteurização a serem utilizados são:

I  -  pasteurização  de  curta  duração,  que  consiste  no  aquecimento  do  leite  em

camada laminar, de setenta e dois a setenta e cinco graus centígrados (72º a 75º C)

por quinze a vinte (15 a 20) segundos, em aparelhagem própria;

II - pasteurização lenta, que consiste no aquecimento do leite de sessenta e três a

sessenta e cinco graus centígrados (63º a 65º C) por trinta minutos, sendo o controle

da temperatura feita com termômetro e o tempo com temporizador próprio;

III  -  pasteurização  lenta  do  leite  pré-ensacado,  que  deverá  ser  imediatamente

resfriado, podendo ser congelado a menos doze graus centígrados (-12º C) após todo

o  processo,  transportado  em  recipiente  isotérmico  e  mantido  congelado  nos

estabelecimentos de venda.

Art. 14 - A pasteurização do leite com o objetivo de fabricação de queijo se dará em

equipamento de aço inox, parede dupla, tampa, agitador manual, aquecimento por

resistência elétrica controlada por termostato, permitido o pré-aquecimento externo ao

laticínio.

Art.  15  -  Entende-se  por  envasamento  a  operação  pela  qual  o  leite  fluido  é

protegido higienicamente para evitar contaminação, para facilitar sua distribuição e

para se excluir a possibilidade de fraude.

§ 1º - O leite fluido artesanal de cabra ou ovelha poderá ser envasado em sistema

manual que o resguarde de contaminação.

§ 2º - Os sacos plásticos utilizados para o envasamento do leite a ser pasteurizado,

no sistema pré-ensacado, deverá atender às especificações técnicas estabelecidas.

§ 3º - O leite fluido que for embalado em garrafas plásticas deverá ter um lacre de

fechamento inviolável.

Art. 16 - As embalagens deverão conter a denominação “Leite integral de cabra (ou

ovelha)”, caracterização do produtor responsável com nome, endereço e número de

registro  no  IMA ou  no  SIM  conveniado,  marca  comercial  do  produto,  data  de

fabricação, peso, validade.

Parágrafo único - No caso de comercialização de leite fluido congelado deverá ser

acrescida na denominação acima a expressão “Congelado”.
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Art. 17 - No caso de derivados do leite, a embalagem deverá conter o nome que

identifique o produto, a caracterização do produtor responsável com nome, endereço

e número de registro no IMA ou no SIM conveniado, marca comercial do produto,

data de fabricação, peso, validade.

Art. 18 - Para registro do estabelecimento são necessários:

I - requerimento solicitando o registro - modelo padrão -;

II  -  declaração  da  Emater  local  sobre  a  capacidade  de  produção  diária  do

estabelecimento;

III - croquis das instalações físicas, incluindo curral de espera e laticínio, em escala,

bem como dos equipamentos;

IV - cartão de produtor rural, contrato social e CNPJ, se pessoa jurídica, CPF, se

pessoa física;

V  -  documento  de  propriedade  do  estabelecimento  ou  contrato  de  cessão  ou

arrendamento;

VI  -  termo  de  compromisso  acatando  o  cumprimento  destas  normas  -  modelo

padrão -;

VII - análise da água do estabelecimento, realizada em laboratório acreditado;

VIII - laudo de vistoria das instalações, equipamentos, animais, realizado pelo IMA

ou pelo SIM conveniado.

Art.  19  -  Em  caso  de  venda  ou  arrendamento  da  propriedade  leiteira,  será

obrigatória  a  transferência  do  título  de  registro  junto  ao  IMA ou  junto  ao  SIM

conveniado.

Art. 20 - A produção de leite de cabra ou de ovelha e seus derivados que não se

adaptar a estas normas não será considerada em condições para consumo.

Art. 21 - O IMA pode conceder prazo para os estabelecimentos se adaptarem as

exigências deste regulamento, período em que serão considerados estabelecimentos

relacionados, ficando autorizada a comercialização dos seus produtos.

Art.  22-  O  IMA elaborará  duas  plantas-padrão  de  laticínio,  uma  para  até  cem

quilos/dia e outra até duzentos quilos/dia, como opções para o produtor.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes - Fabiano Tolentino.
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Justificação: Para que o leite possa ser consumido com segurança alimentar, faz-se

necessário o emprego de técnicas de tratamento térmico que visam à eliminação de

microrganismos  nocivos  à  saúde  do  consumidor  que  possam  estar  presentes  na

matéria-prima  a  ser  processada.  A  contaminação  do  leite  inicia-se  ainda  nas

propriedades  rurais,  durante  ou  após  a  ordenha,  como  resultado  de  falhas  na

higienização do meio ambiente e utensílios usados na obtenção, ou mesmo a partir

de processos patológicos presentes nos rebanhos ou animais. 

Diversos tratamentos térmicos já foram propostos para a pasteurização do leite,

sendo relatados na literatura técnica e científica desde o final do século XIX. Segundo

o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entende-se por pasteurização

o  emprego  conveniente  do  calor,  com  o  fim  de  destruir  totalmente  a  microbiota

patogênica, sem alteração sensível da constituição físico-química e do equilíbrio do

leite,  sem  prejuízo  dos  seus  elementos  bioquímicos,  assim  como  de  suas

propriedades sensoriais normais (art. 517, Riispoa, 1997). Este mesmo instrumento

legal estabelece os conceitos de pasteurização rápida (72-75 ºC / 15-20 segundos) ou

lenta (62-65ºC / 30 minutos).

Entretanto, apesar da evolução dos equipamentos de tratamento térmico para uso

industrial,  foram desenvolvidos sistemas de pasteurização lenta visando atender à

demanda  de  diversos  produtores  brasileiros,  com  pequena  escala  de  produção.

Nesses  sistemas,  o  leite  é  pasteurizado  na  própria  embalagem  em  que  é

comercializado, mediante o emprego de banho-maria como técnica de troca de calor.

Esta  situação  é  ainda  hoje  bastante  frequente  nos  sistemas  de  produção  e

comercialização de leite caprino, representando uma realidade inegável aos sistemas

de inspeção, que deparam com a presença desses leites pasteurizados em diversas

localidades do País, inclusive com a comercialização entre fronteiras municipais.

Apesar do não reconhecimento desta modalidade de pasteurização pelo Ministério

da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (Riispoa),  são  vários  os  Estados  e  até

mesmo Municípios da Federação Brasileira que reconhecem, a partir de legislações

elaboradas  pelos  órgãos  estaduais  ou  municipais  de  inspeção,  a  aplicação  do

tratamento  térmico  de  pasteurização  lenta  do  leite  pré-envasado.  Isso  se  dá  em

função da necessidade de um grande numero de produtores rurais de pequeno porte
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que veem na comercialização desse produto um significativo aumento de sua renda,

além de necessidades específicas regionais ou locais para a distribuição do leite de

cabra e mesmo bovino.

Diante da existência de um grande número de capris de porte médio e pequeno, da

demanda  frequente  e  difusa  pelo  leite  desta  espécie,  principalmente  diante  da

indicação terapêutica desse nos casos de alergias e intolerâncias ao leite bovino, e

da  inexistência  de  equipamentos  industriais  para  a  pasteurização  de  pequenos

volumes de leite a preços acessíveis, justifica-se a demanda feita pela Caprileite ao

Instituto  Mineiro  de  Agropecuária,  solicitando  o  reconhecimento  da  pasteurização

lenta em banho-maria do leite pré-envasado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 637/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.958/2009)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

de Lavras - Cislav -, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião de Lavras - Cislav -, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  As  principais  finalidades  do  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  da

Microrregião de Lavras - Cislav - consistem em organizar o sistema microrregional de

saúde,  implantar  e  desenvolver  ações  e  serviços  preventivos  e  assistenciais  de

abrangência  microrregional,  implantar  e  desenvolver  serviços  assistenciais  de

segundo e terceiro níveis, garantir o sistema de referência e contrarreferência, por

meio  da  integração  dos  serviços  assistenciais,  numa  rede  hierárquica  e

descentralizada  de  atendimento,  e  assessorar  o  Município  consorciado  na

organização do seu sistema municipal de saúde.

Além  disso,  a  entidade  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de
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utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 638/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.765/2009)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Tomás de Aquino o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Tomás de

Aquino o imóvel e as respectivas benfeitorias, com área de 1.100,48m² (mil e cem

vírgula quarenta e oito metros quadrados), situado na localidade Otília Amaral, nesse

Município, registrado sob. o n° 4.561, a fls. 163 d o Livro 3-D, no Cartório de Registros

de Imoveis da Comarca de São Tomás de Aquino.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento do Sistema Integrado de Administração Tributária.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado, se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Funda-se este projeto de lei  em que o Município de São Tomás de

Aquino  necessita  do  referido  imóvel  para  abrigar  o  Siat,  órgão  da  Secretaria  de

Estado  de  Fazenda,  o  qual  atualmente  está  instalado  em  imóvel  alugado  pelo

Município, onerando em demasia os cofres públicos.

- 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 639/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.605/2010)

Declara de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no Município de
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Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Nacional Futebol Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: As principais finalidades do Nacional Futebol Clube são proporcionar a

difusão do civismo e da cultura física, principalmente o futebol, praticar ou competir

em todas as modalidades esportistas amadoristas e desenvolver projetos em parceria

com  organizações  governamentais  e  não  governamentais  e  órgãos  públicos  ou

privados que visem desenvolvimento cultural,  econômico, educacional,  esportivo e

político-social.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarado de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 640/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.964/2009)

Declara de utilidade pública o Núcleo de Assistência Social e Pedagógica Contato,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Núcleo  de  Assistência  Social  e

Pedagógica Contato, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: O Núcleo de Assistência Social e Pedagógica Contato, com sede na

Rua Antônio Paulino de Castro, 34, no Bairro Jaraguá, em Belo Horizonte, é uma

entidade sem fins lucrativos e não econômicos, de caráter filantrópico e social. Tem
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por finalidade contribuir para minimizar os efeitos da exclusão social, oferecendo a

trabalhadores ou não e alunos da comunidade capacitação de qualidade, ampliando o

acesso ao ensino público, técnico e superior, e construir uma metodologia de ensino

voltada ao coletivo, entre outras finalidades. 

Tem como objetivos a atuação nas áreas de defesa e promoção dos direitos de

organização, bem como o desenvolvimento, a implantação e o acompanhamento de

programas que tenham como finalidade a dedicação às obras de promoção humana,

promoção social, cultural e educacional e de incentivo à prática de esportes, entre

outros. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 641/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.259/2009)

Institui o Dia Mineiro do Leoísmo no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Mineiro do Leoísmo no Estado, a ser celebrado no dia

1º de dezembro.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: O movimento Leo Clube foi criado pela Associação Internacional de

Lions Clubes, há mais de 50 anos, com o objetivo de inserir os jovens no trabalho

voluntário e despertar  o espírito de liderança. Para dar mais visibilidade aos seus

trabalhos e divulgar as ações desenvolvidas pelos Lions Clubes de Minas Gerais,

estamos pleiteando a criação de um dia dedicado ao leoísmo mineiro.

O primeiro Leo Clube de Minas Gerais foi fundado em 1º/12/69, em Três Corações,

motivo  pelo  qual  sugerimos  essa  data  para  a  comemoração  do  Dia  Mineiro  do

Leoísmo.

Hoje há uma divisão interna em três distritos Leo (LC4, LC12 e LB3), com mais de

50 Leo Clubes espalhados pela Região Metropolitana de Belo Horizonte, Campos das
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Vertentes, Vale do Aço, Triângulo Mineiro, Norte de Minas. Enfim, em todas as regiões

das Minas Gerais existe um Leo Clube atuando em prol das comunidades carentes e

proporcionando melhorias na qualidade de vida de muitas famílias atendidas por suas

ações.

Portanto,  conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 642/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.911/2009)

Atribui  ao  Estado  a  obrigação  de  fornecer,  gratuitamente,  bloqueador  solar  às

pessoas carentes,  que  especifica,  residentes  no  Estado,  vítimas  de queimaduras,

portadoras de lúpus eritematoso, câncer de pele, vitiligo, albinismo e demais doenças

de pele que justifiquem seu uso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos de saúde da rede públ ica estadual ficam obrigados a

fornecer,  gratuitamente,  bloqueador  solar,  compatível  com  a  necessidade

especificada por profissional da área médica, às pessoas vítimas de queimaduras,

portadoras de lúpus eritematoso, câncer de pele, vitiligo, albinismo (hipopigmentação

congênita), e demais doenças de pele que justifiquem seu uso, com renda mensal de

até três salários mínimos e mediante apresentação de prescrição médica.

Art. 2º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementares, se necessário.

Art. 3º - O gozo desses direitos serão garantidos mediante o cadastramento feito

nos postos de saúde.

Art 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei a partir de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado e deve

ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
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de doença e de outros agravos, regendo-se pelos princípios da universalidade e da

igualdade de acesso às ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam.

O direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde é tão relevante que o

legislador constituinte cuidou de registrá-los na Carta Magna, a Constituição Federal.

O Estado deve centrar-se não apenas na assistência à doença, mas, sobretudo, na

promoção da qualidade de vida e na intervenção nos fatores que a colocam em risco,

de forma preventiva. 

Assim, as pessoas que sofreram queimaduras, as portadoras de câncer de pele, de

lúpus eritematoso, vitiligo e albinismo necessitam ser especialmente assistidas para

que possam desenvolver regularmente suas atividades, sem que a exposição ao sol

reduza a capacidade de viver de maneira digna. 

A  queimadura  pode  ser  definida  como  uma  lesão  produzida  no  tecido  de

revestimento  do  organismo por  agentes  térmicos,  produtos  químicos,  eletricidade,

radiação, etc. A pessoa vítima de queimadura necessita do bloqueador solar, uma vez

que,  na  maioria  das  vezes,  a  pele  a  ser  recuperada  fica  sensível  e  vulnerável,

requerendo maiores cuidados quando da exposição.

O câncer  de  pele  é  um tumor  formado  por  células  da  pele  que sofreram  uma

transformação e se multiplicam de maneira desordenada e anormal dando origem a

um  novo  tecido  (neoplasia).  Entre  as  causas  que  predispõem  ao  início  desta

transformação  celular  aparece  como  principal  agente  a  exposição  prolongada  e

repetida à radiação ultravioleta do sol. Independentemente do tipo de tratamento, é

recomendável  a  diminuição  drástica  a  qualquer  futura  exposição  ao  sol.  O

desenvolvimento  de  câncer  de  pele  indica  que  outras  regiões  do  corpo  também

correm risco de ter sido lesadas pela luz solar e de estar igualmente vulneráveis para

a  instalação  de  outros  processos  cancerosos,  principalmente  se  continuar  a

exposição ao sol.

O lúpus possui como marca característica uma erupção avermelhada invulgar em

forma de borboleta que toma o nariz e as faces; supostamente, dá aos pacientes uma

aparência  de  lobo  (daí  o  seu nome,  pois  “lupus”  é  lobo em latim).  O  tratamento

consiste em evitar a exposição ao sol, o uso de bloqueadores solares e a aplicação

de cremes contendo esteroides. 
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O vitiligo e o albinismo estão associados à falta do pigmento protetor, a melanina,

em manchas da pele (vitiligo) ou generalizadamente (albinismo), como resultado de

uma hipersensibilidade  pré-determinada.  Há,  então,  uma tendência  de  facilmente

fazer-se queimaduras solares nas áreas afetadas. O melhor conselho, é evitar  ao

máximo a exposição ao sol, cobrir a pele com roupas adequadas e usar regularmente

um protetor solar de número alto.

Praticamente, toda a população brasileira está exposta ao sol durante quase o ano

inteiro.  Os  riscos  são  enormes,  especialmente  para  aqueles  cuja  exposição

representa uma ameaça constante. Os altos preços praticados na comercialização do

protetor  solar  impedem  sua  aquisição  pela  grande  maioria  dos  brasileiros.  Esse

projeto de lei, que ora apresentamos aos nobres colegas para conhecimento e apoio,

segue determinação da Constituição do Estado, que diz no seu art. 186:

“A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado, assegurada

mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de doenças

e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para

sua promoção, proteção e recuperação. Parágrafo único - O direito à saúde implica a

garantia  de:  I  -  condições  dignas  de  trabalho,  moradia,  alimentação,  educação,

transporte, lazer e saneamento básico; II - acesso às informações de interesse para a

saúde, obrigado o Poder Público a manter a população informada sobre os riscos e

danos  à  saúde  e  sobre  as  medidas  de  prevenção  e  controle;  III  -  dignidade,

gratuidade  e  boa  qualidade  no  atendimento  e  no  tratamento  de  saúde;  IV  -

participação  da  sociedade,  por  intermédio  de  entidades  representativas,  na

elaboração de políticas, na definição de estratégias de implementação e no controle

das atividades com impacto sobre a saúde”.

Por  esse  motivo,  acreditamos  no  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa

Legislativa.

- 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 643/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.086/2009)

Dá a denominação de Avenida Integração Prefeito Olavo de Matos ao trecho da
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Rodovia BR-259, que liga o Município de Curvelo a Inimutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Avenida Integração Prefei to Prefeito Olavo de Matos o

trecho da Rodovia BR-259 que liga os Municípios de Curvelo e Inimutaba. 

Art. 2° - O trecho rodoviário tem uma extensão de a proximadamente 5km, entre os

Municípios de Curvelo e Inimutaba, na Rodovia BR-259.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  É praticamente impossível  falar  da história política de Curvelo,  dos

seus ganhos e conquistas, das suas brilhantes e incontáveis vitórias, sem falar da

figura ímpar e notável de Olavo de Matos, o eterno Prefeito de Curvelo e de todas as

camadas sociais desse Município. 

Chamado carinhosamente  de  o  “velho  cacique”  da  política  curvelana,  Olavo,  já

próximo  dos  90  anos  de  idade,  lúcido  e  sempre  interessado  pelos  assuntos  da

cidade, era tido e havido - e assim o será para todo o sempre - como o Prefeito que

mais construiu grandes e importantes obras em todo o Município, sem se esquecer,

no  entanto,  em momento algum de estender  a  mão amiga para  o povo humilde,

carente e necessitado de Curvelo. 

Poder-se-ia dizer ainda a respeito do ilustre homenageado, homem de um coração

cheio  de  bondade  e  sempre  pronto  para  ouvir  os  clamores  maiores  dos  que  o

rodeavam, pois ele, Olavo de Matos, foi um político privilegiado. 

Como poucos, numa época em que as manifestações públicas eram restritas, foi

carregado nos braços do povo e ovacionado nas ruas como um homem público em

cuja trajetória de vida nunca houve lugar para o ressentimento, para o rancor, para a

discriminação e muito menos para a perseguição. 

Olavo foi um político com “P” maiúsculo. Um livro aberto para as atuais e futuras

gerações que se enveredam por esse fascinante mundo. 

Fruto de sua inequívoca e consagrada vocação para servir e servir bem, ocupou os

mais  importantes  e destacados cargos do Município,  como o de  Juiz de Paz,  no

período de 1951 a 1954, e o de Vereador, de 1955 a 1958. O ápice da carreira ainda
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estaria por vir. No final dos anos cinqüenta, em 1958, foi convidado por um grupo de

amigos a candidatar-se ao cargo de Prefeito de Curvelo, sagrando-se vitorioso para

um mandato que se estenderia até 1962. Cinco anos mais tarde, tendo deixado um

saldo de grandes realizações, tanto em obras como na área social, viu e sentiu, nas

ruas,  praças  e  avenidas  multidões  acorrerem  ao  seu  encontro,  mais  uma  vez,

incentivando-o a disputar  mais  uma eleição.  E ele,  em seu estilo  personalizado e

único, assim se expressou: “Sim, eu aceito o desafio”. E venceu. 

Cenas  idênticas  voltariam  a  se  repetir  no  decorrer  da  década  de  70,  mais

precisamente  em 1977,  quando o  notável  político  conquistou  o  honroso cargo de

Prefeito de Curvelo pela terceira vez. Foi também Vice-Prefeito de 1989 a 1992. 

Entre os seus principais feitos - impossível relatá-los em sua totalidade -, destacam-

se a construção das Praças Benedito Valadares, consagrada à época como uma das

mais  belas  de  Minas  e  do  Brasil,  e  Voluntários  da  Pátria,  incluindo-se  aí  o

monumento, que viriam a se transformar em celeiro de fé e louvor dos curvelanos e

dos milhares de romeiros que anualmente visitam a Basílica de São Geraldo, por

ocasião dos seus festejos maiores. 

Construiu  o  Centro  Social  Urbano,  berço  educacional  de  incontáveis  gerações,

asfaltou dezenas de ruas e edificou inúmeras escolas em todo o Município. 

Na área social, tendo sempre ao seu lado a saudosa e bondosa D. Nazareth de

Matos,  foi  um  marco  de  proporções  indescritíveis,  doando  alimentos,  agasalhos,

remédios e lotes para as pessoas necessitadas.

Por último, um feito audacioso para a época, algo que o imortalizaria como político

de visão futurista: a aquisição do antigo prédio do Banco do Brasil,  atual sede da

Prefeitura Municipal de Curvelo. 

Olavo de Matos, filho de Gentil de Matos e dona Filomena de Matos, casado com

Maria Nazareth Matos, pai de Jorge Luiz de Matos, nasceu em 27/11/1916, no Distrito

de Silva Jardim (hoje Tomás Gonzaga - Curvelo). Fazendeiro, foi Vereador de 31/1/55

a  31/1/59,  pelo  PDS;  Prefeito  do  Município  de  31/1/59  a  30/1/63,  de  31/1/67  a

30/1/71, de 31/1/77 a 31/1/83, pelo PDS; e Vice-Prefeito do Município, de 1º/1/89 a

31/1/92,  pelo  PFL.  Foi  membro da  Comissão de  Agricultura,  Comércio,  Indústria,

Viação e Obras Públicas, de 15/2/55 a 14/2/56, de 15/2/56 a 14/2/57 e de 15/2/58 a
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30/1/59, membro da Comissão de Higiene, Educação e Saúde, de 15/2/57 a 14/2/58,

e da Comissão de Finanças, de 15/2/58 a 30/1/59. Foi condecorado com a Medalha

de Ordem do Mérito Legislativo Municipal de Curvelo (Grande Mérito), em 30/7/1988. 

Por  tudo  isto  e  muito  mais,  pelo  seu passado  de  trabalho  e  de  lutas,  por  sua

honestidade,  simplicidade  e  devoção  às  classes  menos  favorecidas,  Olavo  é

merecedor do respeito e do carinho de toda a gente curvelana e mineira.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 644/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.011/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de dispositivos para interromper o

processo de sucção em piscinas e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os clubes sociais e esportivos, condomínios, hotéis, academias e

outros  assemelhados,  localizados  no  Estado,  onde  há  piscinas  de  uso  coletivo,

obrigados a colocar dispositivo que interrompa o processo de sucção da piscina.

§ 1º - O dispositivo deverá estar colocado em local de fácil alcance até mesmo para

crianças e portadores de deficiência locomotora.

§ 2º - O local deverá estar sinalizado com placas.

Art. 2º - As piscinas novas deverão ter, além do dispositivo proposto no “caput” do

art. 1º, bombas de sucção que interrompam automaticamente o processo sempre que

o ralo se encontrar obstruído.

Art. 3º - Ficam as entidades dispostas no “caput” do art. 1º autorizadas a suspender

por até trinta dias os usuários que utilizarem de forma indevida o dispositivo de que

trata esta lei.

Art. 4º - As entidades terão o prazo de sessenta dias para se adequarem à esta lei.

§ 1º - O não-cumprimento desta lei acarretará ao infrator uma multa de 1000 (um

mil)  a  4000 Ufirs  (quatro  mil  unidades fiscais  de referência)  em caso de primeira

notificação e de interdição da piscina em caso de uma segunda notificação.

§ 2º - A interdição só será cancelada depois de adotadas as medidas de segurança
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de que trata esta lei. 

§ 3º - O Poder Executivo, por meio do Corpo de Bombeiros, fará a fiscalização e a

autuação das entidades que não cumprirem as providências adotadas.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A propositura aborda as normas de segurança nas piscinas de uso

coletivo.  Os  locais  onde  há  esse  tipo  de  atividade  ficam  obrigados  a  colocar

dispositivo que interrompa o processo de sucção. 

Registros  de  acidentes  como  prisão  de  costas,  barrigas,  braços,  pés,  faces  e

cabelos,  causando  hematomas  acentuados  e,  nos  casos  mais  graves,  levando à

morte,  por  afogamento,  entre  outros,  são  motivos  de  preocupação que  merecem

atenção.

Em janeiro de 1998, uma menina, então com 10 anos, nadava na piscina do prédio

onde morava no Bairro Moema, Zona Sul de São Paulo, quando teve seu cabelo

sugado pelo sistema de sucção de água da piscina. Presa ao ralo pelos cabelos, se

afogou, teve parada cárdio-respiratória e entrou em coma.

Recentemente, um menino de 9 anos morreu afogado na piscina de um clube em

Franca, a 400km de São Paulo. Uma bomba de sucção que faz a limpeza da piscina

estava ligada e teria sugado a mão do garoto. 

A instalação  de dispositivos  para  interromper  o  processo  de sucção  visa  evitar

esses tipos de acidentes, preservando a vida das pessoas que vão utilizar piscinas.

Tal medida não acarretará ônus para o poder público e, da mesma forma para as

entidades, uma vez que a referida interrupção da sucção se dará pelo acionamento

de dispositivo ligado à corrente elétrica, que ficará em local de acesso rápido.

Por  fim,  considerando que prevenir  a  população,  principalmente  as  crianças de

riscos coletivos e acidentes também se constitui em obrigação do Estado, no âmbito

das ações de proteção civil, é que apelamos aos nobres pares o imprescindível apoio

para aprovação deste projeto de lei.

-  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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 645/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.319/2009)

Cria o Programa de Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento dos Portadores

de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC - no âmbito do Estado, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Diagnóstico, Tratamento e Acompanhamento

dos  Portadores  de  Doença  Pulmonar  Obstrutiva  Crônica  -  DPOC -  no  âmbito  do

Estado.

Art.  2º  -  Os  órgãos  públicos  competentes  oferecerão  treinamento  especializado

para  diagnóstico,  tratamento  e  acompanhamento  dos  portadores  de  DPOC  aos

médicos da rede pública selecionados para fazerem parte do quadro de profissionais

que atuarão no programa previsto no artigo anterior.

Art.  3º  -  Todas  as  unidades  públicas  de  saúde  que oferecerem  à  população  o

programa de que trata esta lei disponibilizarão exames gratuitos de espirometria.

Art.  4º  -  Diagnosticada no paciente  a DPOC, ele  receberá  dos órgãos públicos

competentes, gratuitamente, os remédios necessários para o controle de sua doença.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  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.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  Inicialmente,  este  projeto  de  lei  não  invade  a  competência

constitucional de outros entes da Federação, uma vez que a Carta Magna estabelece

a obrigação do Estado de cuidar e preservar a saúde da população.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 24, inciso XII, é clara

ao afirmar:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar
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concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde”.

A nossa proposta visa proteger a saúde de inúmeras pessoas que são portadoras

de doença pulmonar obstrutiva crônica -  DPOC -  e desconhecem esse fato. Visa

também proteger aqueles que já sabem ser portadores da doença e necessitam de

cuidados especializados para poderem viver com dignidade.

A DPOC é  uma moléstia  progressiva  que  une  enfisema pulmonar  e  bronquite.

Apesar de ser uma doença que afeta 7 milhões de pessoas apenas no Brasil e de ser

a 4ª causa de internações em nosso sistema público de saúde e a 5ª causa de mortes

em todo o País, ela é conhecida por somente 5% dos brasileiros. Em duas amplas

pesquisas,  conduzidas  pela  Universidade  Federal  de  São  Paulo  -  Unifesp  -,  os

demais resultados são ainda mais estarrecedores. Apenas 12% dos portadores da

doença são diagnosticados corretamente, e, entre os médicos, há falta de preparo

para  diagnosticar  e  acompanhar  a  DPOC.  Além  disso,  a  pesquisa  indicou que a

grande maioria das pessoas estudadas não tinha sido submetida a espirometria, um

exame  que  avalia  a  capacidade  respiratória  e  é  fundamental  no  diagnóstico  da

doença e no acompanhamento de sua evolução.

Os dados obtidos indicam, ainda, que 20% dos fumantes acabam desenvolvendo a

doença após os 50 anos de idade e que 70% dos portadores da doença procuram o

médico, em média, quatro vezes por ano para tratar crises respiratórias.

Esta proposição não gerará ônus para o Estado, pois grande parte de seus gastos

com a saúde se referem a internações e consumo de oxigênio para atendimento de

pacientes com doenças pulmonares, e o tratamento através de fármacos reduzirá

significativamente o volume de recursos destinados ao tratamento da referida doença.

Todos  os  indicadores  apresentados  mostram  a  necessidade  urgente  de  um

programa específico para o tratamento da DPOC. E essa é a razão de nosso projeto

de lei.

Assim, diante do exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de

nossos nobres pares para a aprovação desta importante proposição.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 646/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.575/2010)

Acrescenta o § 5º ao art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.694 fica acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 1º - (...)

§ 5º - O valor obtido como vantagem pessoal passará a constar do contracheque

dos servidores com a denominação de “vencimento básico complementar”, e sobre

ele incidirão todos os direitos inerentes ao vencimento básico.”. 

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: A Lei  nº 13.694, de 2000, originária do Projeto de Lei nº 40/99, de

minha  autoria,  já  está  sendo  aplicada,  com  aceitação  por  parte  da  maioria  dos

servidores. O então Governador Itamar Franco, cumprindo promessa de campanha,

restaurou os vencimentos dos ex-servidores da MinasCaixa. Entretanto, esse direito,

apesar de instituído pela Lei nº 10.470, já foi tirado uma vez pelo governo anterior,

pelo simples fato de ser denominado “vantagem pessoal”. O valor apurado faz parte

dos vencimentos dos servidores, é um direito que eles adquirem ao ser absorvidos.

Contudo, o termo “vantagem pessoal” parece referir-se a uma situação de privilégio, e

não a um direito instituído por lei.

Assim  sendo,  apresento  este  projeto,  para  retirar  do  contracheque  o  nome

“vantagem  pessoal”,  modificando-o  para  o  que  é  justo:  “vencimento  básico

complementar”. Essa simples modificação trará segurança ao servidor, pois ele não

está recebendo nenhuma vantagem, e sim recuperando vencimentos reais. 

Há  decisões  judiciais  em  processos  em  que  o  ex-servidor  da  MinasCaixa  está

requerendo o reajuste, por ser parte de vencimento básico, e esse entendimento foi

verificado, coerentemente, em vários acórdãos do Poder Judiciário mineiro.

Portanto,  segundo  ementas  de  várias  decisões:  “Trata-se  de  referida  parcela

remuneratória,  na  realidade,  de  vencimento  padrão,  passível  de  incidência  de

adicionais, gratificações e índices de reajuste”.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 647/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.259/2010)

Declara de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo Bela Vista, com sede no

Município de Curvelo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de Curvelo Bela Vista,

com sede no Município de Curvelo.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  O  Rotary  Club  de  Curvelo  Bela  Vista,  com  sede  no  Município  de

Curvelo e constituído em 30/4/2001, é entidade civil sem fins lucrativos.

A associação tem por objetivos, entre outros, estimular a prática do ideal de servir,

como  base  de  todo  empreendimento  digno;  desenvolver  o  espírito  de

companheirismo  e  promover  a  melhoria  da  comunidade  por  meio  da  conduta

exemplar de cada um na vida pública e privada. 

- 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 648/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.611/2010)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Moradores  das  Fazendinhas  Pai

José, com sede no Município de Araçaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Fazendinhas Pai José, com sede no Município de Araçaí.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana
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Justificação: A Associação dos Moradores das Fazendinhas Pai José, com sede no

Município de Araçaí, fundada em 23/1/2000, é sociedade civil, sem fins lucrativos e

com tempo indefinido de duração.

Essa  importante  associação  tem  por  finalidade  promover  e  apoiar  eventos

religiosos, culturais e esportivos e desenvolver atividades profissionais para apoio ao

produtor rural e à agroindústria, bem como praticar a filantropia junto aos moradores

necessitados. 

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

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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 649/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.612/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência Social Mãos

Ungidas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Social Mãos Ungidas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  A Associação Evangélica de Assistência Social  Mãos Ungidas,  com

sede no Município de Belo Horizonte, fundada em 10/10/2008, é uma entidade sem

fins lucrativos e econômicos, tem caráter filantrópico social e personalidade jurídica.

Tem por finalidade a coordenação e o acompanhamento de projetos voltados para o

bem-estar da comunidade, colaborando com os poderes públicos para o progresso

nos setores urbanístico, cultural, moral, esportivo e de assistência social, entre outros.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 650/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.189/2010)
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Dispõe  sobre  a  validade  e  a  substituição  de  recipientes  para  envase  de  água

mineral comercializados no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  uso  de  recipientes  plásticos  retornáveis  destinados  ao  envase  e

comercialização de água mineral no Estado será limitado a três anos, atendendo a

Portaria nº 387, do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, no que diz

respeito a recipientes de uso exclusivo e a recipientes intercambiáveis, definidos pela

norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - NBR 14222.2005.

Art. 2º - O recipiente deve apresentar, no fundo, marcação em alto ou baixo relevo

contendo no mínimo as seguintes informações:

I  -  Símbolo  de  identificação para  reciclagem do material,  conforme a  norma da

ABNT NBR 13.230;

II - Data de fabricação do recipiente (mês e ano);

III - Nome, eventual logomarca e CNPJ do fabricante do recipiente;

IV - Número do molde ou cavidade do molde;

V -  Mensagem que informe que se trata de uso exclusivo  para água mineral  e

potável de mesa;

VI  -  Prazo  de  validade  do  recipiente  precedido  pelo  seguinte  texto:  “Data  de

Validade da embalagem:”;

VII - Data limite de validade do recipiente, que não deverá ser superior a três anos a

partir da data de sua fabricação.

Art. 3º - O recipiente deverá ser envolto por rótulo que apresentará, no mínimo, as

seguintes informações:

I  -  Marca,  CNPJ,  endereço  da  empresa engarrafadora,  nome e  local  da  fonte,

número de registro da fonte, número da portaria de lavra do Ministério de Minas e

Energia,  número  do  processo  no  Departamento  Nacional  de  Pesquisa  Mineral,

número do registro no Ministério da Saúde;

II - Classificação da água mineral;

III - Características físico-químicas;

IV - Composição química;

V - Data do envase;



1024
____________________________________________________________________________

VI - Validade da água a partir de sua data de envase.

Art. 4º - Fica proibido envasar recipientes de água mineral, com mais de dez litros,

que tenha a serigrafia estampada em outra fonte que não aquela detentora da marca

serigrafada, conforme estabelece a norma da ABNT NBR 14222.2005.

Art. 5º - A fiscalização será exercida pelos órgãos estaduais competentes para o

exercício do poder fiscalizador ou de polícia.

Art.  6º  -  A  empresa  envasadora,  distribuidora  ou  revendedora  flagrada  em

descumprimento desta lei sofrerá as seguintes penalidades:

I - Advertência escrita e imediata apreensão da mercadoria;

II  -  Em  caso  de  reincidência,  multa  de  1.000  Ufirs,  bem  como  apreensão  da

mercadoria;

III - Em caso de conduta reiterada, havendo novo flagrante, multa de 10.000 Ufirs,

apreensão da mercadoria e interdição do estabelecimento;

IV - Nos casos supramencionados caberá recurso ao órgão fiscalizador no prazo de

quinze dias a contar da autuação.

Art.  7º  -  A  empresa  que  envasar  recipiente  que  não  estiver  conforme  as

determinações do art. 2º terá sua fonte interditada pelo prazo de trinta dias e será

multada em 20.000 Ufirs.

Art.  8º - São os seguintes os órgãos competentes para fiscalizar o cumprimento

desta lei:

I - Secretaria Estadual de Saúde;

II - Vigilância Sanitária Estadual;

III - Secretaria Estadual de Fazenda;

IV  -  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e

departamentos afins. 

§  1º  -  O poder  de  fiscalização poderá ser  exercido  com apoio  de  força policial

sempre que solicitado.

§  2º  -  Poderá  ser  firmado  convênio  entre  o  Poder  Executivo  Estadual  e  os

Municípios para delegação de poderes de fiscalização.

Art. 9º - É obrigatório o uso de ozônio em todo processo produtivo de água mineral.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  Este  projeto  tem  como objetivo  regulamentar  no  Estado  de  Minas

Gerais  a  validade  e a  substituição dos  recipientes  para  envase de água mineral.

Atualmente o mercado sofre uma distorção com o aproveitamento dos recipientes

retornáveis utilizados no envase da água. 

Escondida  na  parte  inferior  dos  galões  de  água  mineral,  há  uma  informação

importante aos consumidores: a validade do recipiente. O galão só pode ser utilizado

durante três anos. Caso contrário, o recipiente pode ocasionar danos ao consumidor,

devido à fragilidade da embalagem.

Os  comerciantes  que  trabalham  na  distribuição  de  água  mineral  terão  que  se

adequar às novas normas estipuladas pela Portaria nº 387/2008, do Departamento

Nacional  de  Produção  Mineral,  que  exige  que  a  data  limite  de  três  anos  venha

explicitada nos vasilhames de água retornáveis.

Buscamos  dar  segurança  ao  consumidor,  garantindo  a  qualidade  dos  produtos

consumidos pelo cidadão mineiro, e ao empresário que se preocupa com a saúde do

consumidor e com a defesa de sua marca, garantindo a substituição do recipiente

com a sua marca no prazo de três anos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 651/2011

(Ex-Projeto de lei nº 3.394/2009)

Dispõe sobre o Regulamento dos Concursos Públicos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica aprovado o Regulamento dos Concursos Públicos para os quadros de

pessoal  integrantes  da  administração  estadual  direta  e  indireta,  cujos  concursos

serão desenvolvidos sob a orientação, coordenação e supervisão da Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão em todas as suas fases.
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Parágrafo  único  -  O  recrutamento  e  a  seleção  de  pessoal  para  provimento  de

cargos ou empregos públicos reger-se-ão por este Regulamento e pela legislação

própria  dos  quadros  de  pessoal  integrantes  da  administração  estadual  direta  e

indireta, incluindo as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e

fundações instituídas ou mantidas pelo Estado.

Art. 2º - Os concursos são de caráter público e serão desenvolvidos segundo a área

definida  no  edital  de  recrutamento,  elaborado  em  observação  à  natureza  das

atribuições das categorias funcionais, dos cargos ou dos empregos públicos.

Art. 3º - Os concursos públicos têm caráter competitivo e destinam-se a selecionar

candidatos  para  titularem  cargos  de  provimento  efetivo  e  empregos  públicos  da

administração estadual.

Parágrafo único - Os concursos previstos no “caput” deste artigo serão de provas

ou de provas e títulos.

Art. 4º - À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete a realização de

estudos e pesquisas objetivando o planejamento e alocação de recursos humanos

para a administração direta e indireta, visando atender a necessidades de pessoal.

Art. 5º - A organização, o controle e a execução dos procedimentos administrativos

dos  concursos  públicos  para  o  provimento  de  cargos  ou  empregos  públicos  dos

quadros de pessoal da administração direta e indireta são de competência de cada

órgão ou entidade ao qual  esses quadros estejam vinculados,  em observação às

orientações emanadas do órgão central do sistema de recursos humanos.

Parágrafo único -  Os concursos públicos destinados às categorias funcionais do

quadro-geral  dos  funcionários  públicos  do  Estado  e  do  quadro  dos  funcionários

técnico-científicos  do  Estado  continuarão sendo  desenvolvidos  pela  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão em todas as suas fases.

CAPÍTULO II

DO RECRUTAMENTO

Seção I

Da Abertura do Concurso

Art.  6º  -  O recrutamento dar-se-á mediante  publicação de edital  de abertura do

concurso público no diário oficial do Estado e a divulgação do mesmo pela fixação do
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edital  em  locais  destinados  para  esse  fim,  podendo  também,  ser  divulgado  na

imprensa comum, ou via internet, sob a forma de extrato onde deverão constar as

informações de maior interesse ao público-alvo do respectivo concurso.

Art. 7° - O edital será estruturado de forma que co ntenha:

I - a denominação da categoria funcional, do cargo, ou do emprego público;

II - as datas de abertura e de encerramento das inscrições;

III - a descrição sintética das atribuições da ocupação a ser provida, o número de

vagas autorizadas para o concurso, a remuneração inicial  e o regime semanal de

trabalho;

IV - os requisitos para provimento da categoria funcional, do cargo ou do emprego

público  objeto  do  concurso,  tais  como  escolaridade,  habilitação  profissional,

especialização, curso de formação, experiência;

V - os programas e os tipos de provas, com a indicação precisa das respectivas

valorações, do caráter eliminatório e ou classificatório, dos critérios de julgamento e

da apuração dos resultados parciais e finais;

VI -  a indicação,  quando for  o caso, dos títulos valorizáveis,  os critérios de sua

avaliação,  bem como o valor  global  em relação às  provas,  conforme dispositivos

legais vigentes;

VII  -  a  nota  mínima  de  aprovação  exigida  nas  provas  ou  nas  disciplinas

eliminatórias;

VIII  -  quaisquer  outras  exigências,  condições  ou  informações  que  devam  ser

atendidas  pelos  candidatos  ou  que  se  fizerem  necessárias  à  boa  ordenação  do

concurso em todas as suas fases;

IX - informações sobre os recursos;

X - previsão de vagas para pessoas portadoras de deficiência, conforme legislação

própria;

XI - determinar o número efetivo de vagas e nomeação efetiva após aprovação.

Seção II

Das Inscrições

Art. 8º - O prazo para a inscrição será estipulado de acordo com as necessidades e

urgência do provimento dos cargos, não podendo ser inferior a quinze nem superior a
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trinta dias.

Parágrafo  único  -  O  prazo  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  poderá  ser

prorrogado  quando  não  se  apresentarem  candidatos  ou,  apresentando-se,  seu

número for inferior ao das vagas autorizadas, observados, no novo período, os limites

estabelecidos no “caput” deste artigo.

Art. 9º - O pedido de inscrição consistirá no preenchimento de formulário específico

fornecido aos candidatos ou aos seus procuradores, observadas as normas do edital

de abertura do concurso, as quais os mesmos deverão declarar conhecer.

§ 1º - Não serão admitidas inscrições condicionais ou por correspondência.

§ 2º  -  Não haverá devolução do valor pago a título de taxa de inscrição,  salvo

quando for cancelada a realização do concurso.

Art. 10 - A homologação ou o indeferimento dos pedidos de inscrição constarão em

edital publicado no diário oficial do Estado.

§ 1º - O atendimento dos requisitos relativos ao recrutamento será verificado até a

data do encerramento das inscrições, inclusive no que concerne à idade mínima, bem

como outras formalidades que forem previstas pelo edital próprio.

§ 2º  -  O edital  de homologação das inscrições dos candidatos deverá conter a

relação  das  inscrições  indeferidas,  bem  como  os  motivos  que  determinaram  o

indeferimento, referindo que as inscrições não arroladas como indeferidas foram, por

exclusão, deferidas.

§ 3º - Somente será deferido o pagamento de inscrição feito com cheque após a

sua compensação.

Art.  11 -  Do despacho indeferitório  da inscrição do candidato caberá recurso ao

Secretário da Pasta ou ao dirigente do órgão ou da entidade a que estiver ligado o

concurso,  no prazo de três  dias úteis subsequentes à data da sua publicação no

diário oficial do Estado.

Art. 12 - A inscrição poderá ser cancelada em qualquer fase do concurso, desde

que verificado o  não cumprimento  dos requisitos  exigidos  no  respectivo  edital  ou

constatada a ocorrência de dolo ou fraude na sua obtenção.

§ 1º - O cancelamento da inscrição determinará a anulação automática de todos os

atos dela decorrentes.
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§ 2º - Será dada publicidade ao cancelamento da inscrição, podendo o candidato

interessado conhecer as razões que determinaram o cancelamento.

§ 3º -  Homologadas as inscrições, não mais será reaberto o prazo destas, nem

alterados os termos do edital de abertura do respectivo concurso.

CAPÍTULO III

DA SELEÇÃO

Seção I

Da Realização das Provas e da Apresentação dos Títulos

Art. 13 - Os candidatos serão submetidos às provas em dia, hora e local a serem

previamente divulgados, mediante edital, com a antecedência mínima de oito dias.

§ 1º - Somente será admitido à prestação das provas o candidato que exibir, no ato,

documento de identidade.

§ 2º - Não haverá segunda chamada em nenhuma das provas realizadas, seja qual

for o motivo alegado.

Art.  14  -  Durante  a  realização  das  provas,  sob  pena  de  anulação,  não  será

permitido ao candidato:

I  -  comunicar-se  com  os  demais  candidatos  ou  com  pessoas  estranhas  ao

concurso;

II  -  consultar  livros  ou  apontamentos,  bem  como  utilizar-se  de  instrumentos

próprios, salvo os expressamente permitidos no edital;

III  -  ausentar-se  do  recinto,  a  não ser  momentaneamente,  em casos especiais,

devidamente autorizado e acompanhado de fiscal ou fiscal itinerante;

IV  -  portar-se  inconvenientemente,  perturbando,  de  qualquer  forma,  o  bom

andamento dos trabalhos.

Art. 15 - Será anulada a prova que contiver sinais ou expressões que possibilitem

sua identificação.

Art.  16  -  Nas  provas  que  exigirem  o  emprego  de  aparelho  de  elevado  valor

patrimonial,  pertencente  ou  sob  a  responsabilidade  do  Estado,  poderá  ser

determinada  a  imediata  exclusão  do  candidato  que  demonstrar  não  possuir  a

necessária habilidade no seu manejo.

Art.  17  -  Quando  a  correção  das  provas  não  for  realizada  por  meio  de
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processamento  eletrônico,  o  sigilo,  quanto  à  identidade  dos  concursados,  será

assegurado pelos atos públicos de desidentificação e identificação das provas.

§ 1º - A desidentificação das provas consistirá na aposição de um mesmo número

nas grades de respostas e nos canhotos, nos quais os candidatos tenham lançado

suas assinaturas, destacando-se os aludidos canhotos.

§  2º  -  Para  a  desidentificação das  provas,  serão convidados alguns candidatos

presentes  para  assistirem  ao  ato  de  realização  da  referida  desidentificação,

acompanhando, assim os trabalhos na Secretaria do Concurso,  a serem iniciados

logo após a entrega das provas, pelos fiscais.

§ 3º - Os canhotos a que se refere o § 1º serão guardados em invólucros lacrados,

devendo os candidatos presentes ao ato de desidentificação apor suas rubricas nos

citados invólucros juntamente com a do executor e dos demais membros, se houver,

a fim de garantir sua inviolabilidade.

§ 4º - O grau será lançado nas provas antes do trabalho de sua identificação, o qual

se  fará publicamente,  em dia,  hora  e  local  estabelecidos  mediante  edital,  com  a

antecedência mínima de três dias.

§ 5º - Após a identificação pública das provas, as notas serão divulgadas por edital

ou afixadas em local de fácil acesso, previamente indicado aos candidatos, mediante

publicação no diário oficial do Estado.

§ 6º - O disposto neste artigo não se aplica às provas que forem corrigidas por

computador  ou  por  outro  meio  mecânico  ou  eletrônico,  observados,  neste  caso,

critérios próprios de segurança e inviolabilidade.

Art.  18 -  Quando o concurso público for  de  provas e  títulos,  estes  deverão ser

apresentados consoante o estabelecido no respectivo edital.

Seção II

Do Julgamento das Provas e dos Títulos

Art.  19  -  As  provas  de  caráter  eliminatório  deverão  aferir  os  conhecimentos

específicos exigidos para o exercício do cargo ou emprego público, observado o grau

de escolaridade requerido e o inerente conteúdo ocupacional.

Parágrafo único - Reprovado na prova de caráter eliminatório, o candidato ficará

impedido de prestar as demais provas.
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Art.  20  -  Os  resultados  parciais  das  provas  serão  divulgados  mediante  edital

publicado no diário oficial do Estado ou outra forma de divulgação prevista no edital

de abertura do concurso.

Art. 21 - Não será conferida nota à prova, ou às provas, em que o candidato tenha

sido  excluído  do  recinto  de  realização  do processo competitivo,  ou  tiver  a  prova

anulada por qualquer um dos motivos previstos nos arts. 14 e 16 deste regulamento.

Art. 22 - Na atribuição de pontos ou notas a qualquer prova ou na apuração dos

resultados parciais ou finais, poderá, eventualmente, ocorrer o arredondamento das

notas, a critério da banca examinadora.

Art. 23 - Após o julgamento e a identificação pública das provas, quando a correção

não for por meio de processo eletrônico, será dada vista das mesmas ou das folhas

de respostas aos candidatos, no local, prazo e horário fixados em edital.

Parágrafo único - Fica assegurado ao candidato o exame do gabarito da prova e o

direito de tomar conhecimento das respostas dos demais concorrentes.

Art.  24  -  A  nota  mínima  de  aprovação  nas  provas  e  a  média  final  serão

estabelecidas no edital de abertura do concurso público.

Art. 25 - O julgamento dos títulos, que terá caráter meramente classificatório, será

feito nos termos dos critérios estabelecidos no edital de abertura do concurso.

§  1º  -  Serão  considerados  como  títulos  somente  os  cursos  ou  atividades

desempenhadas  pelo  candidato  diretamente  relacionadas  com  as  atribuições  da

categoria funcional, do cargo, ou do emprego público objeto do concurso.

§ 2º - Os pontos conferidos aos títulos não poderão somar mais de 25% (vinte e

cinco por cento) do total dos pontos atribuídos às provas de caráter eliminatório.

§  3° -  Somente serão apreciados os títulos  apresent ados  no prazo e  na  forma

fixados no edital de abertura do concurso.

§ 4° - Será facultado ao candidato, após a publicaç ão do resultado por edital, tomar

ciência  dos  pontos  atribuídos  a  cada  um  dos  títulos  apresentados  pelos  demais

concorrentes.

Art.  26  -  Poderão ser  publicados  os  resultados  gerais  com  a  classificação  dos

candidatos, quando:

I - inexistirem pedidos revisionais pendentes de decisão administrativa;
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II  -  o  prazo  para  a  apresentação  dos  pedidos  de  revisão  tiver  expirado  sem

nenhuma manifestação por parte dos candidatos.

Art. 27 - No caso de empate entre candidatos aprovados, terá preferência o que

tiver obtido a maior nota nas provas de:

I - caráter eliminatório, considerando-se os respectivos pesos;

II - caráter classificatório, se houver, prevalecendo a que tiver maior peso.

Parágrafo único - Persistindo o empate, após aplicadas as regras dos incisos I e II

deste artigo, o desempate se fará por meio de sorteio público, com chamamento dos

interessados para presenciarem o ato, mediante edital publicado no diário oficial do

Estado, com antecedência mínima de três dias úteis da data de sua realização.

Seção III

Do Pedido de Revisão de Provas

Art. 28 - No caso de desconformidade com a nota que lhe tiver sido atribuída em

cada prova específica ou por  ocasião da divulgação dos resultados parciais,  será

facultado  ao  candidato  formular  pedido  de  revisão,  de  acordo  com  as  regras

estabelecidas por este Regulamento.

Art.  29  -  Após  a  divulgação  das  notas  atribuídas  às  provas  ou  aos  títulos,  os

candidatos terão o prazo mínimo de três dias úteis, a contar da data imediatamente

subsequente à da publicação, para ingressar com pedido de revisão, no todo ou em

parte, devidamente justificado com argumentos relativos ao conteúdo das provas ou

dos títulos.

Parágrafo único - Na fluência do prazo, a que se refere este artigo, será assegurado

ao candidato:

I - vista dos títulos próprios e, se assim o desejar, dos títulos demais concorrentes;

II - inteirar-se, no órgão de recrutamento e seleção, dos critérios de avaliação e das

provas-padrão.

Art. 30 - O pedido de revisão será dirigido ao Secretário da Pasta ou ao dirigente do

órgão  ou  da  entidade  responsável  pelo  concurso  público  e  conterá  os  seguintes

elementos:

I - o nome completo e o número de inscrição do candidato;

II - a indicação do concurso que esteja realizando;
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III  - a exposição detalhada a respeito das questões, pontos ou títulos objetos do

pedido, bem como o total de pontos pleiteados.

§ 1º - O pedido de revisão será individual para cada prova ou título.

§ 2º - O candidato poderá requerer a juntada de comprovante de desempenho de

outros candidatos, sempre que for do seu interesse, para melhor instrução do pedido.

Art.  31  -  O  expediente  contendo  o  pedido  de  revisão  será  examinado

preliminarmente pelo órgão de recrutamento e seleção ou pelo Gerente do Concurso,

que:

I  -  determinará  o  indeferimento  do  pedido,  se  formulado  fora  do  prazo  ou  não

contiver os elementos indicados no art. 30;

II - encaminhará o processo à banca examinadora após cumpridas as diligências,

para as providências de sua alçada.

Art. 32 - Não caberá pedido de revisão:

I - da prova prática, salvo se for escrita;

II - das avaliações físicas, psicológica ou psiquiátrica, quando exigidas.

Art.  33  -  O  examinador  ou  a  banca  examinadora  terá  prazo  determinado  pelo

Gerente do Concurso para conhecer as razões expostas pelo candidato recorrente

para apresentar resposta fundamentada para orientar a decisão a ser tomada.

§ 1º - Só poderá ser proposta a alteração da nota anteriormente atribuída se ficar

comprovado erro na correção ou na aplicação do critério de julgamento das provas ou

dos títulos, bem como em decorrência de erro substancial de questão.

§ 2º - Provido o pedido de revisão, serão ultimadas as medidas necessárias:

I - à manutenção dos pontos respectivos aos candidatos que tiverem respondido às

questões de acordo com as respostas originais;

II  -  à  atribuição dos  pontos respectivos  aos  candidatos  que,  mesmo não tendo

interposto pedido de revisão, hajam respondido às questões de acordo com o que a

banca examinadora vier  a  reconhecer  como certo  em função do pedido  de  outro

candidato.

§ 3º - O candidato que tiver interposto pedido de revisão não poderá ter diminuída a

nota anteriormente obtida, salvo evidente erro de soma.

Art. 34 - Com o parecer circunstanciado da banca examinadora, o expediente será
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submetido  à  consideração  do  Secretário  da  Pasta,  do  dirigente  do  órgão  ou  da

entidade a que se vincule o concurso,  que,  à  vista  dos elementos apresentados,

manterá ou reformará, total ou parcialmente, a decisão recorrida, cuja conclusão será

publicada no diário oficial do Estado ou em outra forma de divulgação prevista no

edital de abertura do concurso, à qual não mais caberá recurso.

Art. 35 - Qualquer candidato poderá reclamar ao Secretário da Pasta, ao dirigente

do órgão ou da entidade ligada ao concurso, sobre eventuais irregularidades de que

venha  a  ter  conhecimento  no  processamento  do  concurso,  as  quais  possam

configurar inobservância de preceitos legais, regimentais ou outros previstos no edital

de abertura do concurso.

§  1º  -  A  reclamação  do  candidato,  não  terá  efeito  suspensivo  e  poderá  ser

interposta até o terceiro dia útil, contado da data da ocorrência ou do conhecimento

da irregularidade.

§ 2º - Se procedente a reclamação, o concurso será anulado, parcial ou totalmente,

promovendo-se, de imediato, a apuração da responsabilidade.

Art. 36 - A prova ou a questão somente poderá ser anulada:

I - se constatadas irregularidades formais no processamento do concurso, desde

que plenamente comprovadas;

II - se ficar constatada a inobservância quanto ao sigilo;

III - quando da anulação de 40% (quarenta por cento) das questões formuladas.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  anulação  da  prova,  deverá  esta  ser  repetida,

mantidos os números e os valores das questões, observando-se igual peso, devendo

participar somente os candidatos que compareceram e prestaram a prova objeto da

anulação.

Art.  37 -  Os resultados finais do concurso público, contendo a classificação dos

candidatos em ordem decrescente de pontos, serão homologados pelo Secretário da

Pasta, pelo dirigente do órgão ou da entidade a que se vincule o concurso, mediante

edital publicado no diário oficial do Estado.

Seção IV

Dos Cursos de Formação

Art. 38 - Os cursos de formação destinam-se a habilitar os candidatos classificados
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em concurso público ao provimento de cargo e regem-se pelas normas específicas da

legislação que os instituiu.

§ 1º - Os cursos de que trata o “caput” do artigo serão ministrados pela Secretaria,

pelo  órgão  ou  pela  entidade  a  que  se  destina  o  concurso  público,  podendo  ser

realizados mediante convênio com órgãos ou entidades especializadas.

§  2º  -  Os  candidatos  aprovados  e  classificados  no  número  de  vagas  serão

matriculados no curso de formação respectivo, desde que satisfaçam os requisitos

exigidos.

§  3º  -  As  nomeações  resultantes  da  aprovação  em  curso  de  formação  serão

realizadas com observação rigorosa à ordem de classificação obtida pelos candidatos

ao término do curso.

CAPÍTULO IV

DOS GERENTES, COMISSÕES, EXECUTORES E FISCAIS DE PROVA

Seção I

Dos Gerentes

Art. 39 - Os concursos públicos serão desenvolvidos, em todas as suas fases, sob a

responsabilidade de gerente designado por indicação do responsável pelo órgão de

recrutamento e seleção de pessoal da Secretaria de Estado, do órgão ou da entidade

ao qual eles se destinam.

Art. 40 - Ao Gerente compete:

I  -  elaborar  o  edital  contendo as regras  básicas  que nortearão a  realização  do

concurso;

II - escolher a banca examinadora;

III - acompanhar a elaboração dos programas, das provas e dos títulos;

IV - acompanhar a aplicação e o julgamento das provas;

V  -  providenciar  a  homologação  e  a  publicação  de  todos  os  atos  relativos  ao

concurso;

VI - ultimar todas as providências necessárias para o bom andamento do concurso

sob a sua responsabilidade.

Seção II

Da Banca Examinadora
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Art. 41 - A banca examinadora será composta por professores ou por técnicos cuja

especialização preencha os requisitos necessários às funções para as quais forem

designados e cuja qualificação seja, no mínimo, igual à exigida para os candidatos

inscritos no respectivo concurso público.

Parágrafo único - O ato de designação da banca examinadora será publicado no

diário oficial do Estado com a antecedência mínima de quinze dias da realização da

prova ou da data-limite para apresentação dos títulos.

Art. 42 - Compete à banca examinadora:

I - a elaboração dos programas das provas;

II - a elaboração das provas escritas e o seu julgamento;

III - a elaboração e o julgamento das provas práticas;

IV - o julgamento dos títulos;

V - o reexame das provas ou dos títulos, sempre que houver pedido de revisão

vinculada à sua competência, emitindo parecer pela manutenção ou alteração dos

pontos inicialmente atribuídos.

Seção III

Da Comissão Executiva

Art. 43 - Para cada aplicação de prova, será constituída uma Comissão Executiva

ou mais, composta de um Executor, de Fiscais e de Auxiliares de Fiscalização.

Parágrafo único - Haverá uma Comissão Executiva para cada prédio ou local de

realização de provas.

Art. 44 - Denomina-se Executor o servidor designado para a coordenação, controle

e orientação das tarefas e decisões relativas à aplicação das provas e à utilização

dos locais em que elas se realizarem.

Art. 45 - Ao Executor compete:

I - receber os Fiscais, por ocasião da realização das provas, prestando a orientação

necessária a respeito dos procedimentos a serem por eles adotados;

II  -  distribuir  aos  Fiscais  as  provas  e  as  grades  de  respostas  ou  cartões  de

processamento  eletrônico,  em  volumes  devidamente  lacrados,  que  deverão  ser

abertos na presença dos candidatos; 

III  -  orientar,  se  for  o  caso,  a  desidentificação  das  provas,  a  ser  feita  após  a
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conclusão destas, e o convite a candidatos para acompanhar sua execução;

IV -  tomar  as  providências  que  estiverem ao seu  alcance com vistas  à  correta

aplicação das provas;

V  -  acompanhar  o  recolhimento  das  grades  de  resposta  ou  dos  cartões  de

processamento eletrônico, bem como encerrar as atividades de execução das provas.

Art.  46  -  O  Fiscal  é  a  pessoa  investida  nas  funções  de  segurança  no  recinto

determinado  para  a  execução  das  provas,  as  quais  envolvem  a  recepção,  a

distribuição do material e o controle da atitude dos candidatos durante a realização

destas.

§ 1º - A escolha dos Fiscais a serem convocados deverá recair sobre servidores

públicos estaduais, preferencialmente em exercício na secretaria de Estado, órgão ou

entidade a que o concurso esteja ligado.

§ 2º - O Fiscal convocado que deixar de comparecer ao local que lhe for designado,

sem  a  devida  justificação,  será  suspenso  das  atividades  de  fiscalização  por  três

oportunidades sucessivas.

Art. 47 - Compete ao Fiscal:

I - comparecer no local de realização das provas, no mínimo, uma hora antes do

horário estabelecido para o seu início;

II - receber e entregar aos candidatos o material destinado à realização das provas;

III  -  transmitir  aos  candidatos  a  orientação  quanto  à  conduta  a  ser  observada

durante a realização das provas;

IV - levar ao conhecimento do Fiscal Itinerante qualquer irregularidade de que tenha

conhecimento;

V - cumprir as determinações que lhe forem transmitidas.

§ 1º  -  O Fiscal  Itinerante terá como incumbência controlar  a movimentação dos

candidatos, antes, durante e após a realização das provas, constituindo um elo entre

os Fiscais e a coordenação do concurso, bem como executar outras tarefas que lhe

forem determinadas.

§ 2º - As atividades de Auxiliar de Fiscalização implicam prestação de assistência

aos Fiscais e aos Coordenadores,  em todas as etapas da realização das provas,

inclusive quanto à limpeza e conservação dos locais utilizados.
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CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 48 - A pessoa portadora de deficiência física poderá submeter-se a concurso

para  provimento  de  cargo  ou  de  emprego  público,  desde  que  as  atribuições  da

ocupação  tenham  compatibilidade  com  a  deficiência  de  que  seja  portadora,

observados  os  critérios  estabelecidos  em  lei  e  as  regras  constantes  neste

Regulamento.

Art.  49  -  A  remuneração,  quando  couber,  dos  trabalhos  de  planejamento,

elaboração e correção de provas, bem como de execução e fiscalização, obedecerá

ao estabelecido em legislação própria.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se à remuneração de

trabalhos executados, excepcionalmente, por pessoas estranhas ao serviço público

estadual.

Art. 50 - Todos os prazos previstos ou referidos neste Regulamento contam-se a

partir do dia subsequente ao da divulgação.

Art. 51 - A divulgação total ou parcial do conteúdo dos editais ou de outros atos

necessários  ao  adequado andamento  dos  concursos  públicos será feita  no  diário

oficial do Estado e nos meios de comunicação destinados a esse fim.

Art. 52 - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Secretário da

Pasta  ou  pelo  dirigente  do  órgão,  ou  da  entidade  ligada  ao  concurso  ou  por

autoridade competente, mediante proposição fundamentada do respectivo órgão de

tecrutamento e seleção de pessoal.

Art.  53  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as

disposições em contrário, ressalvados os concursos em andamento.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: Este projeto de lei estabelece o regulamento dos Concursos Públicos

para  os  quadros  de  pessoal  integrantes  da  administração  estadual,  a  serem

desenvolvidos  sob  a  orientação,  coordenação  e  supervisão  da  Secretaria  de

Planejamento e Gestão, em todas as suas fases.

A proposta dispõe sobre  os  atos  de  publicidade do concurso,  as  inscrições,  os
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programas, as provas, os recursos, as penalidades, a nomeação e a destinação de

vagas para pessoas com deficiência,  abrangendo,  assim, todos os procedimentos

que constam em editais de concurso.

É fundamental que haja norma de observância obrigatória por todas as entidades

estatais,  sejam  autárquicas,  fundacionais,  empresas  públicas  ou  sociedades  de

economia  mista,  na  organização  de  seus  quadros  de  pessoal  e  dos  respectivos

regimes  jurídicos.  Desta  forma,  a  criação  de  regulamento  para  a  realização  de

concursos públicos no âmbito das administrações direta e indireta do Estado tem

fulcro nos princípios da legalidade e da igualdade.

Assim, diante do exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio de

nossos nobres pares para a aprovação desta importante proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 333/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 652/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.650/2007)

Declara de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança Pública de Santa

Luzia – Comsep -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Municipal de Segurança

Pública de Santa Luzia – Comsep-, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: A Constituição da República preceitua segurança pública como dever

do  Estado,  direito  e  responsabilidade de  todos,  a  qual  deve  ser  exercida  para  a

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Destarte,  a  comunidade  tem  tanta  responsabilidade  quanto  os  poderes

governamentais no que concerne à incumbência de garantir a segurança pública. Por

esse motivo, entendemos imprescindíveis o envolvimento e a participação popular na

construção de uma sociedade dotada de paz pública. 
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Corroborando a  assertiva,  transcrevemos  a  manifestação  do ilustre  Prof.  Tércio

Sampaio Ferraz Júnior sobre o tema: “Devemos conscientizar-nos de que os temas

de segurança pública não pertencem apenas às polícias, mas dizem respeito a todos

os órgãos governamentais que se integram, por via de medidas sociais de prevenção

ao  delito.  A comunidade  não  deve  ser  afastada,  mas  convidada  a  participar  do

planejamento e da solução das controvérsias que respeitem a paz pública”.

Plenamente  consciente  de  seu  dever  e  de  sua  responsabilidade  para  com  a

construção  de  uma  sociedade  dotada  de  paz  pública,  na  data  de  12/8/2000  a

comunidade luziense criou a entidade denominada Conselho Municipal de Segurança

Pública de Santa Luzia. Trata-se de uma associação civil, sem fins lucrativos, que tem

por  finalidade  estatutária  colaborar  com  os  órgãos  de  segurança  pública,  para  a

melhora das ações de segurança pública desenvolvidas em Santa Luzia. 

Para  o  cumprimento  de  suas  finalidades,  a  associação  desenvolve  palestras,

conferências,  estudos,  fóruns,  campanhas  educativas,  entre  outras  ações,  com  o

escopo de despertar na comunidade a necessidade de cooperar com o poder público

nas ações em benefício da ordem e da tranquilidade pública.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 653/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.570/2007)

Declara de utilidade pública a Associação dos Barraqueiros da Área Externa do

Mineirão - Abaem -, 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 dos Barraqueiros da Área

Externa do Mineirão - Abaem -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Wander Borges
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Justificação: Desde a época da colonização portuguesa, constata-se no Brasil  a

presença do vendedor ambulante, praticando-se a mercância pelo oferecimento de

tecidos e alimentos nas ruas. O crescimento das cidades corroborou com o aumento

desta  categoria,  e  assim  surgiram  os  pipoqueiros,  os  vendedores  de  loteria,  os

feirantes, etc.

Posteriormente, deu-se o crescimento do setor informal, decorrente da grave crise

econômica,  motivadora  da  eliminação  de  postos  de  trabalho,  conforme  estudos

divulgados pela Central de Apoio ao Trabalhador. Cerca de 12% dos trabalhadores

informais são pequenos empregadores e mantém até cinco postos de trabalho.

A Organização  Internacional  do  Trabalho  atesta  que  o  crescimento  do  trabalho

informal no país deriva tanto da necessidade de sobrevivência como da opção de

vida de trabalhadores que preferem desenvolver seu próprio negócio.

Conforme os estudos divulgados pela Central de Apoio ao Trabalhador, 67% dos

informais são jovens e estão na faixa etária de 18 a 39 anos, sendo que, deste total,

45% possuem tão-somente o Ensino Fundamental completo.

Com o escopo de contribuir  para a valorização da atividade desenvolvida pelos

ambulantes,  seu  reconhecimento  e  a  regularização  da  classe  dos  vendedores

informais, foi fundada em 23/6/2000, a Associação dos Barraqueiros da Área Externa

do Mineirão - Abaem - entidade civil, sem fins lucrativos.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto revela que seu principal objetivo

consiste na defesa dos direitos dos barraqueiros, motivo pelo qual as atividades da

Associação  voltam-se  para  o  desenvolvimento  do  setor  informal,  com  ações

direcionadas à garantia de trabalho e renda à população vulnerabilizada, contribuindo

para a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem desse ofício.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 654/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.524/2007)
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Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  farmácias  manterem,  para  consulta,  um

exemplar de bula transcrito em braille para cada medicamento comercializado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  farmácias  estabelecidas  no  Estado  de  Minas  Gerais  manterão  um

exemplar de bula, transcrito em braille, de cada medicamento nela comercializado,

para consulta do deficiente visual.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator

às seguintes penalidades:

I - na primeira infração, notificação de advertência para corrigir a irregularidade no

prazo de quinze dias;

II - não corrigida a irregularidade no prazo previsto no inciso I, caberá multa de 500

(quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs -;

III - no caso de reincidência, a multa prevista no inciso II será cobrada em dobro.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se reincidência o cometimento

da mesma infração a cada período de trinta dias, após a aplicação da multa prevista

no inciso II.

Art.  3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: A deficiência visual acarreta sérias restrições na vida do portador de

necessidades  especiais,  entre  as  quais  a  impossibilidade  de  acesso  direto  aos

veículos de comunicação escrita utilizados pelos videntes.

Cotidianamente,  a  restrição  citada  dificulta  que  o  deficiente  visual  disponha  de

acesso às informações, acarretando dificuldades na prática de várias atividades.

O sistema braille é o único método eficaz de comunicação escrita para as pessoas

portadoras de deficiência visual. Como é notório, o acesso à informação é condição

fundamental para o exercício da cidadania.

É de notar, ainda, que a Constituição da República atribui à União, aos Estados e

ao Distrito Federal a competência para legislar concorrentemente sobre a proteção
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dos direitos e a integração social dos portadores de deficiências.

O  projeto  ora  apresentado,  amparado  na  competência  legislativa  mencionada,

configura medida inclusiva, uma vez que acarretará maior autonomia aos deficientes

visuais. Destarte, com o escopo de proporcionar ao portador de deficiência visual o

conhecimento das orientações constantes nas bulas dos medicamentos, cria para os

estabelecimentos farmacêuticos  a  obrigação legal  de transcrever  as  bulas  para  o

braille.

Ressalte-se, ao final, que a inclusão social, foco universal para a busca de uma

sociedade menos desigual e voltada para os valores da cidadania, demanda que se

garanta ao portador de necessidades especiais o acesso aos meios de produção e

consumo, sendo condição indispensável ao exercício do referido direito a adequada

informação sobre as características dos produtos e dos serviços.

Ante o exposto, requeremos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei, direcionado à garantia dos direitos dos portadores de deficiência visual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 655/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.467/2007)

Declara de utilidade pública o Instituto Sabarense da Educação e Cidadania, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Sabarense da Educação e

Cidadania, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: O Instituto Sabarense da Educação e Cidadania é uma pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  constituída  em  23/9/2003,  que  objetiva

promover  a  cidadania,  por  meio  do  asseguramento  de  direitos  nas  áreas  da

habitação, educação, saúde, meio ambiente, segurança alimentar e nutricional.
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O alcance de propósito  tão  significativo  para a  sociedade decorre,  também, do

fomento a políticas e ações de cultura, turismo, educação e meio ambiente. 

Entre as ações executadas pela entidade destacam-se a implantação do Projeto de

Educação Patrimonial; o apoio logístico prestado ao grupo de teatro Conta e Encanta;

o  auxílio  na  criação  da  área  de  proteção  ambiental  da  Serra  da  Piedade;  a

participação no Projeto de Recuperação do Rio Sabará e no Programa de Educação

em  Saúde  e  Mobilização  Social;  o  auxílio  na  organização  do  I  Fórum  de

Responsabilidade Social  de Sabará;  e a realização de cursos de manipulação de

alimentos, qualificação de profissionais para a construção civil, culinária básica, corte

e costura e oficinas de artesanato.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento  do  nobre  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto  Sabarense  da

Educação e Cidadania.

- 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 656/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.319/2007)

Institui a Semana Estadual de Atenção à Saúde Masculina. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Atenção à Saúde Masculina.

Parágrafo  único  -  A  Semana  prevista  no  “caput”  deste  artigo  será  celebrada,

anualmente, na segunda semana do mês de agosto. 

Art. 2º - A Semana instituída pelo art. 1º objetiva promover a melhoria da qualidade

de vida e saúde da população masculina, tendo como diretrizes:

I  -  prestar  esclarecimentos  sobre  as  doenças  que  tradicionalmente  atingem  a

população masculina; 

II - divulgar os exames e os procedimentos destinados à prevenção das doenças

mencionadas no inciso anterior; 

III - divulgar relatórios contendo o número de portadores das doenças mencionadas

no inciso I;
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IV - realizar palestras e debates com os seguintes temas:

a) importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;

b) conseqüências do sedentarismo;

c) males advindos do tabagismo. 

Art.  3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data da publicação desta lei. 

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: Esta proposição visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e

saúde da população masculina, por meio de ações destinadas à redução do risco de

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às medidas e serviços

para sua promoção, proteção e recuperação.

Estudos com o objetivo de diagnosticar os fatores de risco das doenças crônicas

não transmissíveis, na população masculina, constataram que as referidas doenças

guardam estreita correlação com a obesidade, a hipertensão arterial, o sedentarismo

e o tabagismo, entre outros.

Comprovou-se  que  os  homens  têm  maior  risco  de  ataque  cardíaco  do  que  a

população feminina, bem como de terem um ataque numa faixa etária mais jovem.

Mesmo depois da menopausa, quando o risco das mulheres aumenta, ele não se

iguala ao dos homens.

Como é notório, a saúde da mulher é constantemente objeto de ações públicas, por

meio de programas, orientação em postos de saúde e palestras, enquanto a saúde

masculina é constantemente relegada.

Diante do exposto, aguardo de meus nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 657/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.209/2007)

Institui o Dia Estadual do Vendedor Ambulante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Vendedor Ambulante, a ser celebrado,

anualmente, no dia 7 de outubro.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: No Brasil, desde a época da colonização portuguesa, constata-se a

presença do vendedor ambulante, tendo em vista que algumas pessoas praticavam a

mercância por meio do oferecimento de tecidos e alimentos nas ruas. O crescimento

das cidades contribuiu para o aumento dessa categoria.  Desta forma, surgiram os

pipoqueiros, vendedores de bilhetes de loteria, feirantes, etc.

É de se notar que, posteriormente, o crescimento do setor informal decorreu da

grave crise econômica, motivadora da eliminação de postos de trabalho, bem como

pela substituição dos trabalhadores por máquinas; situações estas que forçaram o

funcionário dispensado a aceitar o comércio praticado nas ruas, visto que era a única

forma de garantir sua sobrevivência. 

Hodiernamente, a Organização Internacional do Trabalho atesta que o crescimento

do trabalho informal no País deriva tanto da necessidade de sobrevivência como da

opção de vida de trabalhadores que preferem desenvolver seu próprio negócio.

Conforme os estudos divulgados pela Central de Apoio ao Trabalhador, o setor em

análise  começa  a  gerar  empregos,  visto  que  cerca  de  12%  dos  trabalhadores

informais  são pequenos empregadores e mantêm até cinco postos de trabalho.  A

pesquisa mencionada informa, ainda, que 67% dos informais são jovens e estão na

faixa etária de 18 a 39 anos; sendo que, deste total, 45% possuem tão somente o

nível fundamental completo. 

Há o desafio de contribuir para a valorização dessa atividade, seu reconhecimento

e a regularização da classe dos vendedores informais. A consecução deste objetivo

necessita de inúmeras ações direcionadas à categoria, uma das quais, é a instituição

do Dia Estadual do Vendedor Ambulante. 

Diante das razões apontadas, rogamos o apoio dos nobres pares no sentido de

promovermos a aprovação da proposição em causa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos
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termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 658/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.915/2009)

Declara de utilidade pública o Esporte Clube Vila Nova, com sede no Município de

Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube Vila Nova, com sede no

Município de Além Paraíba.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  O  esporte  desenvolve  qualidades  como  afetividade,  percepção,

expressão,  raciocínio  e  criatividade,  motivo  pelo  qual  representa  importante

instrumento de socialização, educação, promoção da saúde e da identidade cultural e

cooperação entre os povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas,  embasada em recente estudo,  recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 14/7/47, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social,

foi fundado o Esporte Clube Vila Nova, entidade civil, sem fins lucrativos, que objetiva

proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, entre as

quais prioriza o incentivo à prática do futebol amador no Estado. 

A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços  à  comunidade,  uma  vez  que  desenvolve  ações  que  visam  atender  a

crescente  demanda da população nessa área,  voltada,  sobretudo,  para  o  esporte

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

A associação disponibiliza  sua sede social  para  outras  entidades,  a fim  de que

tenham  um  local  apropriado  à  realização  de  seus  eventos  e  reuniões;  promove

torneios  infantis,  ministra  aulas  de  informática  e  mantém  uma  equipe  de  atletas

veteranos  e  uma  escolinha  de  futebol,  destinada  ao  atendimento  de  crianças  e

adolescentes carentes. Representa, assim, um exemplo de cidadania a ser seguido
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pelos jovens atletas, uma vez que procura integrá-los na comunidade em que vivem,

incentivando-os  a  frequentar  e  obter  boas  notas  na  escola.  Oferece,  ainda,  em

parceria  com  as  associações  de  moradores  dos  Bairros  Santa  Marta  I  e  II,

Cantão/Bela Vista e Santa Rita/Esplanada, aulas de capoeira, judô e caratê.

Como visto, a Associação presta relevantes serviços à comunidade, desenvolvendo

ações  que  visam  atender  à  crescente  demanda  das  pessoas  em  situação  de

vulnerabilidade  socioeconômica,  com  o  propósito  de  contribuir  para  seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho realizado pelo Esporte Clube Vila Nova.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 659/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 114/2007)

Dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos programas, dos projetos e

dos  benefícios  da  assistência  social  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O usuário da rede socioassistencial do Estado de Minas Gerais tem direito

a uma política pública eficaz para enfrentamento de sua condição de vulnerabilidade

e risco, decorrente da pobreza,  da ausência de renda ou de acesso aos serviços

públicos, dos ciclos de vida, da fragilização de vínculos afetivos, da discriminação

etária, étnica, de gênero ou por deficiência, ou da ameaça ou da violação dos direitos.

§ 1º - O usuário da rede tem direito a benefícios e serviços de qualidade. 

§ 2º - O dever de garantir a igualdade de acesso, a qualidade, a transparência e a

participação  da  sociedade  é  extensivo  a  entidades  privadas,  contratadas  ou

conveniadas, que recebam recursos públicos.

Art. 2º - A proteção social assegurada pelo Estado deve garantir aos usuários:

a) segurança de acolhida: destinada a proteger e recuperar situações de abandono

e isolamento, mediante ações de abordagem e oferta de uma rede de serviços de
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curta, média e longa permanências;

b) segurança de renda: garante a concessão de bolsas-auxílios financeiros e de

benefícios continuados; 

c)  segurança  de  convívio  ou  vivência  familiar:  restabelece  e  fortalece  vínculos

familiares e sociais;

d) segurança de autonomia: favorece o protagonismo, a independência pessoal e o

exercício da cidadania;

e) segurança de sobrevivência: oferece benefícios eventuais em situações de risco

circunstancial.

Art. 3° - A prestação dos serviços, dos programas, dos projetos e dos benefícios de

assistência social aos usuários:

a) tem caráter preventivo e de proteção, universal,  igualitário,  não contributivo e

promotor da inclusão social, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social.

b)  tem  como  objetivo  a  conquista,  pelo  usuário,  das  condições  de

autonomia,convívio,socialização,sustentabilidade,  protagonismo,capacitação  e

acesso  a  oportunidades,  de  acordo  com  sua  capacidade,  dignidade  e  projetos

pessoal e social.

Art.  4º  -  São direitos  do  usuário  da  rede socioassistencial  do  Estado  de Minas

Gerais:

I  –  atendimento  digno,  atencioso,  respeitoso  e  adequado,  sem  procedimentos

vexatórios ou coercitivos;

II - atendimento livre de qualquer discriminação, restrição ou negação, em vista de:

a) idade ou raça;

b) gênero ou orientação sexual;

c) condições sociais ou econômicas;

d) convicções culturais, políticas ou religiosas;

e) estado de saúde ou condição de portador de patologia,deficiência ou lesão;

III - acesso à rede de serviço com reduzido tempo de espera;

IV - prioridade no atendimento, se criança ou adolescente, conforme o Estatuto da

Criança e do Adolescente;

V - convivência familiar e comunitária.
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VI - não sofrer assédio sexual ou moral, violência, constrangimento nem privação

da liberdade física durante a prestação do serviço;

VII  -  ter  garantida  a  acessibilidade  aos  serviços,  com  o  fim  das  barreiras

arquitetônicas e de comunicabilidade, se pessoa com deficiência ou de necessidades

especiais;

VIII - ter assegurados, durante a prestação do serviço socioassistencial:

a) a integridade física;

b) a privacidade física;

c) a individualidade;

d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;

e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal;

f) a segurança do atendimento;

IX  -  ser  identificado  e  tratado,  nas  relações  interpessoais,  por  seu  nome  ou

sobrenome.

X -  identificar as pessoas responsáveis por  sua assistência,  através de crachás

visíveis e legíveis, que contenham nome e função ou cargo;

XI - ter acesso a fichas e registros em seu nome, ou autorizar alguém a acessá-los;

XII - ser imediatamente conduzido para exame de corpo de delito em caso de lesão

corporal ocorrida no âmbito da instituição prestadora de serviço;

XIII - ser prévia e expressamente informado quando o procedimento proposto for

experimental ou fizer parte de pesquisa, sendo sua participação consentida de forma

livre e esclarecida;

XIV  -  ser  informado  sobre  a  utilização  de  materiais  de  registro  audiovisual  e

pesquisas a ele referentes; 

XV - receber informações claras e objetivas, adaptadas à sua condição cultural,

sobre:

a)  seus  direitos  e  disposições  limitativas  ou  condicionantes  de  seu exercício,  e

sobre a duração prevista do serviço socioassistencial;

b) o órgão ou a entidade que prestam o atendimento, sua situação e competência

legal ou jurídica, prazos e respostas sobre requerimentos e processos;

c) razões da negativa, do atraso, da insuficiência ou da inadequação na prestação
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do serviço, medidas adotadas e prazos para correção de irregularidades;

XVI - revogar consentimentos e autorizações dados anteriormente, por decisão livre

e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções de nenhuma espécie;

XVII - indicar um representante, de sua livre escolha, para tomada de decisões, em

caso de incapacidade de exercer sua autonomia;

XVIII - ter garantido o acesso, em caso de acolhida, a:

a) assistência social, psicológica e jurídica;

b) assistência espiritual e religiosa, segundo sua opção ou histórico familiar;

c) atividades terapêuticas ou lúdicas, sob orientação;

d) instalações físicas dignas e apropriadas à condição do usuário.

XIX - não sofrer abandono nem prestação insuficiente do serviço que caracterize ou

gere condições de desnutrição ou de higiene precárias ou degradantes da dignidade

humana;

XX  -  poder  entrar  em  contato,  quando  no  âmbito  de  instituição  prestadora  de

serviço,  com  parentes,  responsáveis,  procuradores,  advogados  ou  autoridades

afetas, pessoalmente e por via telefônica;

XXI - ter garantido seu direito de receber visitas;

XXII - continuar a receber, em caso de proteção integral, o benefício de que trata o

art. 20 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;

XXIII  -  ter  disponibilizados,  pela  administração  pública  estadual,  programas  e

serviços de assistência social articulados com os sistemas de direitos humanos, de

justiça e de saúde;

XXIV  -  ter  acesso  a  serviços  públicos  gratuitos  de  escuta,  orientação  e  apoio

sociofamiliar e comunitário; 

XXV - receber as medidas extensivas, de proteção social básica ou especial,  ao

grupo familiar, respeitada a singularidade de seu arranjo;

XXVI - ter acesso a orientação e a ações concretas, por parte da administração

pública estadual, para reintegração no mundo do trabalho e da renda;

XXVII - ter  assegurado seu direito de petição, resposta e recurso a autoridades,

para requerer ou denunciar fato relativo a serviço de assistência social;

XXVIII - participar de conselhos, fóruns e demais mecanismos de controle social
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que discutam e definam a política de assistência social;

XXIX - ter acesso a ouvidorias e a outros órgãos competentes para reclamar seus

direitos ou apresentar denúncias.

Art. 5º - Os órgãos e as entidades públicas e privadas conveniadas ou contratadas

pelo poder público devem qualificar e capacitar recursos humanos para execução das

ações socioassistenciais.

Parágrafo  único  -  Os  serviços  de  acolhida  dos  indivíduos  deverão  ser

reestruturados,  para  adequar-se  às  modalidades  de  atendimento  previstas  na

legislação federal.

Art.  6º  -  É  vedado  aos  serviços  públicos  de  assistência  social  e  às  entidades

públicas e privadas conveniadas ou contratadas pelo poder público:

a) negar ou retardar atendimento;

b)  praticar  ou  permitir  qualquer  forma  de  discriminação  entre  os  usuários  dos

serviços;

c) submeter os usuários a violência física ou psicológica ou a medidas de privação

de liberdade física;

d) relegar o usuário a situação de abandono físico ou psicológico;

e) divulgar ou expor à curiosidade pública dados sigilosos ou condição especial de

usuário;

f)  omitir  informação,  não  encaminhar  requerimento,  pedido  de  informação,

reclamação de usuário nem resposta;

g) impedir ou dificultar ao usuário o exercício de qualquer direito previsto nesta lei.

Art.  7° -  As  pessoas  jurídicas  de  direitos  público  e  privado  conveniadas  ou

contratadas  são  responsáveis,  objetivamente,  pelos  danos  que  seus  agentes

causarem ao indivíduo ou à sociedade.

§ 1º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará sanções administrativas,

civis e penais, com cancelamento do contrato ou do convênio e imediata suspensão

do repasse de recursos públicos.

§ 2º  -  O servidor  público que contribuir  para o descumprimento desta lei  estará

sujeito a processo administrativo e penalidade correspondente à falta, sem prejuízo

das demais sanções civis e criminais cabíveis.
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§ 3º - Consideram-se infratoras desta lei as pessoas físicas ou jurídicas que direta

ou indiretamente tenham concorrido para o cometimento da infração.

Art.  8º  -  Qualquer  pessoa  é  parte  legítima  para  denunciar  os  casos  de

descumprimento  desta  lei  aos  Conselhos  Municipais,  Estaduais  ou  Nacional  de

Assistência Social, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, de Defesa dos

Direitos do Portador de Deficiência, aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público,

às  Ouvidorias,  às  Delegacias,  às  Comissões  de  Direitos  Humanos  ou  a  outras

autoridades competentes.

Art. 9º - Aplicam-se subsidiariamente a esta lei o Estatuto do Idoso, o Estatuto da

Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica de Assistência Social.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

André Quintão

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

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

PROJETO DE LEI Nº 660/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.925/2007)

Declara de utilidade pública a Escola e Creche Santo Tomaz de Aquino, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola e Creche Santo Tomaz de

Aquino, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011. 

André Quintão

Justificação: A Escola e Creche Santo Tomaz de Aquino, com sede na rua Dez de

Novembro, nº 176 A,  Bairro São Tomaz,  em Belo Horizonte,  é pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo trabalhar a educação infantil

de  modo  global,  envolvendo  os  aspectos  sociais,  psicológicos  e  intelectuais  da

criança.

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



1054
____________________________________________________________________________

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 661/2011

Altera a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, que institui  meia-entrada para

estudantes nos locais que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” e o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  assegurado  ao  estudante  regularmente  matriculado  em

estabelecimento de ensino público ou particular, oficialmente reconhecido no Estado,

e ao jovem de até 18 anos de idade o desconto de 50% (cinquenta por cento) no

preço  do  ingresso  efetivamente  cobrado  nas  casas  de  diversão,  de  espetáculos

teatrais, musicais e circenses e de exibição cinematográfica, nas praças esportivas e

similares  das  áreas  de  esporte,  cultura  e  lazer,  inclusive  em eventos  abertos  ao

público promovidos por clubes recreativos ou esportivos.

(...)

§ 2º - Caso o estabelecimento referido no “caput” pratique preço promocional ou

desconto,  a  meia-entrada  corresponderá  à  metade  do  valor  do  ingresso  com

desconto ou promoção.”.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.052, de 1993, fica transformado no

seguinte § 1º, e ficam acrescidos ao artigo os seguintes §§ 2º e 3º:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - As carteiras de que trata este artigo terão validade de um ano, até a data da

expedição da carteira no ano seguinte.

§ 2º - O jovem de até 18 anos de idade que não tenha carteira de estudante poderá

usufruir do benefício de que trata esta lei  mediante a apresentação da carteira de

identidade.

§ 3º - A autenticação e a expedição das carteiras referidas no “caput” deste artigo

deverão  dar-se  com  base  em  listagem  de  alunos  regularmente  matriculados,

fornecida  pela  direção  de  cada  estabelecimento  de  ensino,  até  um  mês  após  o

encerramento das matrículas.”.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este  projeto  de  lei  institui  a  cobrança  de  meia-entrada  em

estabelecimentos culturais, de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais. Milhões

de jovens se beneficiam da meia-entrada todos os dias, frequentando “shows”, peças

de teatro, jogos de futebol e outros eventos culturais e pagando a metade do preço.

A essência deste projeto é a ideia de que a formação do cidadão não se dá apenas

no banco das escolas, pois é preciso dar acesso a atividades culturais capazes de

ampliar a sensibilidade, o conhecimento e a forma de ver o mundo. É preciso dar

oportunidade ao jovem de ver de perto seu país e outros lugares do mundo, conhecer

culturas, comportamentos e povos diferentes e crescer respeitando diferenças. 

A meia-entrada é a forma de garantir a complementação da formação acadêmica

dos jovens estudantes,  através do acesso diferenciado à cultura, ao esporte e ao

lazer. Com ela, o estudante amplia seus conhecimentos e sua formação cultural. A

meia-entrada interage com o ensino formal, garantindo maior qualidade na formação

educacional dos estudantes brasileiros.

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão nacionalmente discutida,

devido a sua importância e ao impacto na vida social dos jovens e dos estudantes, é

que pleiteamos o apoio e a aprovação de todos os Deputados desta Casa Legislativa

a esta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2011 nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 662/2011

Altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas para

facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público, de

acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, § 1º,

inciso I, da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do § 2º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994,
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passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

§  2º  -  Além  da  regulamentação  prevista  pela  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas, a comunicação visual e sonora deverá apresentar:”.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Promover acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos tem sido

preocupação do governo e da sociedade nas últimas décadas. A sociedade tem se

adaptado cada vez mais para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas

com deficiência. Simultaneamente, elas se preparam para assumir seus papéis na

sociedade.

Os avanços alcançados pelos movimentos daqueles  que defendem as minorias,

entre essas as pessoas portadoras de deficiência, geraram ganhos reais quanto à

inserção social e econômica desses grupos, e já foram diversas as vitórias desse

segmento.

No  entanto,  ainda  há  muito  o  que  conquistar.  Por  isso,  a  proposição  que  se

apresenta  busca  exatamente  a  realização  de  mais  uma  conquista,  que  é  dar

acessibilidade  e  autonomia  ao  segmento  das  pessoas  com  deficiência  visual  e

auditiva, de forma a minimizar as lacunas ainda existentes, uma vez que adaptar os

bens de uso público às necessidades das pessoas com deficiência é exigência legal,

e  não  ato  de  benevolência.  Portanto,  peço  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a

aprovação do projeto de lei em análise.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 199/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 663/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura por seguro relativo a acidentes em

eventos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os órgãos e as entidades públicas do Estado que promovam eventos
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de qualquer natureza, com cobrança de ingressos, obrigados a contratar seguro em

benefício dos espectadores que garanta, em caso de acidente, assistência médica e

hospitalar e cobertura de despesas complementares necessárias, com os seguintes

valores:

I - R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso de morte;

II - R$15.000,00 (quinze mil reais) , no caso de invalidez permanente;

III - R$10.000,00 (dez mil reais) , no caso de invalidez parcial.

Parágrafo único - Os valores constantes deste artigo serão atualizados pelo índice

oficial de correção monetária definido na regulamentação desta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I - concertos;

II - rodeios;

III - exibições cinematográficas, teatrais e circenses;

IV - feiras, salões e exposições;

V - jogos desportivos;

VI - parques de diversões e temáticos;

VII - danceterias.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei implica infração administrativa do

servidor responsável pela autorização do evento.

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

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos

promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos. A

ânsia de se realizar  um número cada vez maior de eventos tem feito  com que a

segurança  do  público  frequentador  seja  banalizada  e  não  mereça  por  parte  dos

organizadores o devido respeito. O que se vê usualmente são mostras de negligência

e  excesso  de  irresponsabilidade  de  um  número  considerável  de  proprietários  de

casas de espetáculos, ao não disponibilizarem para o público condições mínimas de

segurança.

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia a dia, sobretudo em
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finais  de  semana.  O  registro  do  número  de  vítimas  surpreende.  Entretanto,  são

poucos  os  casos  que  chegam  ao  conhecimento  da  sociedade.  Apenas  os  que

constituem  grandes  tragédias  ou  têm  alguma  celebridade  como  vítima  merecem

destaque na imprensa.

A culpa é da omissão de uma parcela dos empresários de casas de espetáculos e

de outros  eventos,  que deveriam levar  apenas entretenimento  e  prazer  aos  seus

clientes, mas por vezes levam é o pânico, a dor e a tragédia, que atingem famílias

inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados

de segurança, como por exemplo a simples instalação de um extintor de incêndio e

de  uma  saída  de  emergência  ou  um  projeto  elétrico  bem-executado.  Em  outros

casos, bastaria o controle, destinado a evitar superlotações e a presença de agentes

de segurança privada ou de policiais  atuando de maneira preventiva,  o que seria

suficiente para atenuar ou mesmo impedir conflitos.

Este  projeto  tem,  portanto,  a  finalidade  de oferecer  ao  público  frequentador  de

eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos a

cobertura por seguro relativo a acidentes pessoais. Com essa medida, os usuários e

suas  famílias  teriam  a  garantia  de  um  valor  mínimo  para  cobrir  as  despesas

decorrentes de algum dano de que possam ser vítimas.

Por  outro lado, as empresas seguradoras, antes de concederem a cobertura do

seguro, sobretudo nos contratos com prazo maior de vigência, irão realizar avaliações

criteriosas  das  condições  físicas  de  cada  espaço,  recomendando  correções  no

projeto a bem da segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a ocorrência de novas

tragédias, mas certamente será uma contribuição importante para normatizar o setor.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 158/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 664/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 583/2007)

Dispõe sobre a criação de Áreas de Risco Ambiental e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas as Áreas de Risco Ambiental do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - São considerados Áreas de Risco Ambiental para os efeitos desta lei os locais

onde exista  a possibilidade de ocorrência  de acidentes  que possam causar  dano

ambiental  de  tal  magnitude,  que  poderá  comprometer  uma  população  ou  um

ecossistema.

§  2º  -  As  áreas  de  cruzamento  de  rodovias  com  os  rios  de  utilização  para

abastecimento público são declaradas Áreas de Risco Ambiental.

Art. 2º - O Poder Executivo procederá à análise e declarará os locais como Áreas

de Risco Ambiental, na qual constará a delimitação da área, o grau de possibilidade

do risco, os efeitos que esse perigo possa causar, as condições de seu controle e os

setores responsáveis pela prevenção e pela execução do plano de ação, quando da

ocorrência do perigo. 

Parágrafo  único  -  As  comunidades  organizadas,  as  organizações  não

governamentais - ONGs - e a Defesa Civil podem sugerir a criação de Áreas de Risco

Ambiental.

Art. 3º - As Áreas de Risco Ambiental deverão ter na área abrangida pelo quilômetro

anterior e o posterior ao local de perigo:

I - a devida sinalização, planejada de forma que colabore para prevenir a

possibilidade do perigo ambiental em potencial;

II - as obras mínimas que colaborem para que os riscos de acidentes ambientais

sejam minorados, tais como amuradas de contenção, iluminação noturna, redutores

de velocidade, sonorizadores, pintura de faixas no leito das estradas e das rodovias;

III  -  placas, no tamanho apropriado, identificando o local,  o perigo ambiental em

potencial e a orientação do procedimento para avisar as autoridades responsáveis

pelo atendimento em caso de acidente;

IV  -  postos  telefônicos,  com  equipamento  mínimo  que  facilite  o  aviso  das

ocorrências;

V - outros recursos necessários.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  poderá  firmar  convênios  com  Municípios,  para  a

execução desta lei.
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Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Registre-se, de início, estar este projeto de lei inspirado no princípio da

precaução,  o  qual  se  intenta  pela  busca  da  segurança  do  meio  ambiente,

indispensável para a manutenção da vida. Tal diretriz, albergada em nossa Federação

com a adesão,  a ratificação e a promulgação de convenções internacionais,  bem

como com a adoção do art. 225 da Constituição Federal e com o advento do art. 54, §

3º, da Lei nº 9.605, de 1998, deverá ser implementada pela administração pública, no

cumprimento dos princípios expostos no art. 37, “caput”, da Constituição Federal.

Fato  notório  que se  contrapõe à  moralidade e  à  legalidade administrativas  é  a

postergação de medidas de precaução que clamam por atuações imediatas.

Por outro lado, deixar-nos-íamos de buscar a eficiência da administração pública,

se  não  nos  atentássemos  à  prevenção  de  danos  para  o  ser  humano  e  o  meio

ambiente, omitindo-nos no exigir e no praticar medidas de precaução, que, no futuro,

ocasionarão prejuízos, pelos quais o próprio ser estatal será co-responsável.

A aplicação do princípio da precaução se relaciona intensamente com a avaliação

prévia das atividades humanas. No estudo de impacto ambiental, com a delimitação

de  Áreas  de  Risco  ambiental,  inserem-se,  em  sua  metodologia  característica,  a

prevenção e a precaução da degradação ambiental.

De modo inclusivo, a Declaração do Rio de Janeiro-1992 preconizou também nessa

concepção o estudo do impacto ambiental, dizendo no Princípio 17: “ A avaliação de

impacto ambiental como instrumento nacional deve ser empreendida para atividades

planejadas  que  possam  vir  a  ter  impacto  negativo  considerável  sobre  o  meio

ambiente e que dependam de uma decisão de uma autoridade nacional competente”.

É  nesse  visualizar  que  incorporamos  ao  projeto  a  frase:  “locais  onde  exista  a

possibilidade de ocorrência de acidentes que possam causar dano ambiental”, uma

vez que a probabilidade abrange não só o dano, de que não se duvida, mas também

o dano incerto e o dano provável. 

Ademais,  em  certos  casos,  em  face  da  incerteza  científica,  a  relação  de
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causalidade é presumida como o objetivo de evitar a ocorrência de dano (“in dubio

pro salute” ou “ in dubio pro natura”).

Acreditamos não só na importância da regulamentação pretendida, mas também na

urgência da viabilização do estabelecimento das Áreas de Risco Ambiental. Segundo

a própria declaração, advinda da Convenção Rio 92, as medidas de prevenção não

devem ser postergadas.

Postergar é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar acontecer. A

precaução  age  no  presente,  para  não  se  ter  que  chorar  e  lastimar  no  futuro.  A

precaução não só deve estar presente para impedir  o prejuízo ambiental,  mesmo

incerto, que possa resultar das ações ou das omissões humanas, mas também deve

atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo.

Estamos  certos  de  que  a  prática  dos  princípios  da  informação  ampla  e  da

participação ininterrupta das pessoas e das organizações sociais, no processo das

decisões  dos  aparelhos  burocráticos,  é  que  alicerça  e  torna  possível  viabilizar  a

implementação da prevenção e da precaução para a defesa do ser humano e do

meio ambiente.

Fazemos votos de que os nobres pares, imbuídos do mesmo propósito, se unam na

aprovação deste projeto de lei.

-  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 665/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.178/2009)

Institui a Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata, a ser realizada

anualmente, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata, a

ser  realizada anualmente,  no  âmbito  do  Estado de  Minas  Gerais,  na  semana  do

segundo  domingo  de  abril,  data  do  Dia  Mundial  do  Combate  ao  Câncer,  com  o

objetivo de examinar, cadastrar, esclarecer, e conscientizar sobre a importância da

próstata, com ênfase para o diagnóstico precoce do Câncer da Próstata.
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Parágrafo único - A semana instituída passará a constar do calendário oficial  de

datas e eventos do Estado.

Art. 2º - Durante a Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata, serão

realizadas palestras e campanha informativa, com destaque para a importância dos

exames preventivos referentes ao câncer da próstata, e, uma vez diagnosticada a

doença,  será  feita  a  indicação  para  completo  tratamento  médico  e  o

acompanhamento especializado, com a freqüência que a situação requer.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos dessa semana, o Poder Executivo poderá

celebrar convênios com órgãos públicos federais e municipais e com entidades da

sociedade.

Parágrafo único - A Semana Estadual de Prevenção do Câncer da Próstata deverá

incluir, entre outras, as seguintes atividades:

I - campanha institucional nos meios de comunicação, com mensagens sobre o que

é o câncer da próstata, os exames preventivos e o tratamento;

II - parcerias com as secretarias municipais de saúde, colocando-se à disposição da

população masculina orientação e exames para a prevenção do câncer da próstata;

III  -  parcerias  com  universidades,  sociedades  civis  organizadas  e  sindicatos,

organizando-se  debates  e  palestras  sobre  a  doença,  os  exames  preventivos,  as

formas de combate e o tratamento;

IV - outros atos de procedimentos lícitos e úteis para a consecução dos objetivos da

semana.

Art.  4º  -  As  despesas  oriundas  desta  lei  correrão  por  conta  das  dotações

orçamentárias  próprias  da  Secretaria  do  Estado  de  Saúde,  suplementadas  se

necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 15 de março de 2011.

Célio Moreira

Justificação: A incidência cada vez mais elevada do câncer da próstata e o aumento

dos óbitos requerem ações mais incisivas do poder público para a conscientização

dos homens.

O câncer da próstata representa hoje uma das grandes causas de morte por câncer
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entre os homens brasileiros. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer indicam que

35.240 brasileiros devem desenvolver a doença neste ano, e 8.230 podem morrer,

quase  o  dobro  do  número  registrado  há  dez  anos;  todavia  esses  números  são

contestados por especialistas, que acreditam numa incidência até dez vezes maior e

num quadro de mortalidade três vezes maior.

O  principal  problema  continua  sendo  a  desinformação;  em  geral  o  brasileiro

desconhece a importância da próstata. Esse desconhecimento faz com que cerca de

40% dos casos de câncer sejam diagnósticos em fase avançada, geralmente a partir

de 60 anos, reduzindo as chances de cura.

O tratamento mais utilizado é a cirurgia, e, em casos iniciais, a expectativa de cura

chega até a 90% dos casos tratados.

O diagnóstico precoce é ainda a melhor forma de prevenção. Exames que avaliam

o nível do antígeno prostático específico - PSA -, produzido pela glândula, devem ser

feitos a cada um ou dois anos, dependendo da avaliação médica, a partir de 45 anos.

Caso haja antecedentes na família, essa exigência cai para a partir de 40 anos.

Por  mais indesejável  que seja, o toque retal é indispensável.  É ele que permite

avaliar o tamanho da glândula, sua consistência e mobilidade. Vale lembrar que até

30% dos casos de câncer da próstata podem apresentar níveis normais de PSA; daí,

a importância desse exame.

O esclarecimento à população e a valorização dos médicos urologistas é o objetivo

deste projeto de lei. Trata-se de uma prestação de serviço à comunidade, pois visa a

educar e prevenir doenças desse órgão tão importante para a saúde do homem.

Diante  do exposto,  conto com apoio  de  meus nobres pares à apreciação desta

proposição.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 206/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação do trecho entre Vargem Alegre e Revés de Belém.

Nº 207/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao
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Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação de trecho da MGC-251, que liga Pedra Azul e Almenara.

Nº 208/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação de trecho da MG-406, que liga Pedra Azul e Almenara.

Nº 209/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

complementar a pavimentação do trecho entre o Distrito de Bom Jesus do Bagre e

Belo Oriente.

Nº 210/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação do trecho entre São Domingos do Prata e Dom Silvério.

Nº 211/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação do trecho entre Dores de Guanhães e Joanésia.

Nº 212/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação do trecho entre Alvarenga e Conselheiro Pena.

Nº 213/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação do trecho entre Córrego Novo e Bom Jesus do Galho.

Nº 214/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação do trecho entre São José do Goiabal e Casa Grande.

Nº 215/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar a pavimentação do trecho entre Raul Soares e Caputira.

Nº 216/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para

agilizar  a  pavimentação  do  trecho  entre  Peçanha  e  Coroaci.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Transporte.)
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Nº 217/2011, do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão  do  Título  de

Cidadão Honorário do Estado ao Sr. José Múcio Monteiro Filho, Ministro do TCU. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 218/2011, do Deputado Bosco e outros, em que solicitam seja encaminhado ao

Governador do Estado, ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG

pedido  de  providências  para  a  realização  de  obras  no  Município  de  Araxá,

especificamente a construção de um trevo de acesso ao Distrito Industrial, localizado

na BR-452. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 219/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

às Varas da Fazenda Pública Municipal de Contagem pedido de informações sobre a

dívida pública desse Municípío. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 220/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Diretor do Instituto Geral de Perícias da Polícia Civil de Minas Gerais - Setor de

Engenharia - pedido de providências para que se realizem vistoria e laudo no fórum

da Comarca de Contagem. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 221/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao Secretário de Fazenda pedido de informações sobre a arrecadação tributária total

do  Estado,  por  tributo,  no Município  de Contagem, bem como sobre os  repasses

anuais a esse Município, no período de 2005 a 2010. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 222/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde de Contagem e à Gerência

de  Saúde  do  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  que  procedam  à

eliminação de ratos e outras pragas no fórum da Comarca de Contagem e na região.

(- À Comissão de Saúde.)

Nº 223/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Contagem pedido de providências para

que se  realize  vistoria  nas  instalações  do  fórum da Comarca de  Contagem. (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  224/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a
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reforma e a reabertura do Centro de Saúde Cafezal, bem como para a manutenção

permanente da Praça Bela Vista, localizados no Aglomerado da Serra. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Nº 225/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Diretor-Geral  do  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  a  estrada  que  liga  os

Municípios de Formoso e Chapada Gaúcha,  tendo em vista que as duas regiões

foram contempladas no Proacesso.

Nº 226/2011, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado à Cemig

pedido de informações sobre as condições precárias de trabalho oferecidas a seus

funcionários  e  aos terceirizados e  sobre  a  periculosidade do exercício laboral  em

decorrência da utilização da mão de obra terceirizada, sem a devida supervisão. (-

Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 227/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a ONG Verde Gaia, com sede no Município de Muzambinho,

pela vitória judicial obtida contra a Copasa, o que obriga essa empresa a cumprir a

Lei  nº  12.503,  de  1997,  que  determina  que  as  concessionárias  dos  serviços  de

abastecimento de água invistam percentual de sua receita anual na proteção do meio

ambiente na bacia hidrográfica onde ocorre a exploração. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº  228/2011,  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Cláudia Calhau, Coordenadora do Núcleo de Gestão

Prisional  da Polícia  Civil  em Oliveira,  e ao policial  civil  Daniel  pela  resistência ao

abuso  de  poder  demonstrada  em  incidente  ocorrido  no  dia  28/9/2009,  nesse

Município.

Nº 229/2011,  da Deputada Ana Maria Resende e outras,  em que solicitam seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para estender a

implantação do programa Prevenção à Violência Doméstica a outros Municípios com

alto índice de violência contra a mulher. (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 230/2011,  da Deputada Ana Maria Resende e outras,  em que solicitam seja

encaminhado à Defensoria Pública-Geral pedido de providências para nomear novos
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Defensores Públicos para as comarcas de baixo IDH, principalmente no Norte de

Minas,  com  assistência  especializada  no  atendimento  às  mulheres  vítimas  de

violência. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 231/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os moradores da Vila  Corumbiara,  por  intermédio da

Associação Vila Corumbiara, pela passagem dos 15 anos da vitoriosa ocupação. (- À

Comissão do Trabalho.)

Nº 232/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com os comunistas brasileiros e com o Partido Comunista do

Brasil - PCdoB - pelos 89 anos de sua fundação. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº  233/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,  em  que solicita  seja  encaminhado ao

Diretor-Geral do DER-MG pedido de providências para as melhorias, que menciona,

na MG-202, que liga os Municípios de Arinos e Buritis. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 234/2011, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José da Costa Carvalho Neto por sua posse no cargo de

Presidente da Eletrobras.

Nº 235/2011, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os Srs. Akira Miwa e Kyonglim Choi, Embaixadores no Brasil do

Japão e da Coreia do Sul, respectivamente, e com o Sr. Tadeu José Carneiro, Diretor-

Geral da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, pelo aporte de recursos

em torno de 1,8 milhões de dólares no capital da empresa citada, possibilitando o

aumento de produção. (- Distribuídos à Comissão de Minas e Energia.)

Do Deputado Anselmo José Domingos em que solicita seja comunicada ao Plenário

a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Metrô de Belo Horizonte. Subscrevem

termo de adesão à criação desta Frente Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Ana Maria  Resende,  Antônio  Júlio,  Bonifácio Mourão,  Celinho do Sinttrocel,

Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de

Castro, Elismar  Prado, Fábio Cherem, Gustavo Corrêa, Gustavo Perrella,  Gustavo

Valadares, Hélio Gomes, Inácio Franco, Jayro Lessa, João Leite, João Vítor Xavier,

Liza Prado, Luiz Humberto Carneiro, Paulo Guedes, Rômulo Viegas, Romeu Queiroz,
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Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz e Ulysses Gomes.

Do Deputado Bruno Siqueira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da  Frente  Parlamentar  "O  petróleo  também  é  nosso",  em  prol  da  partilha  dos

"royalties"  do  petróleo  entre todos os  entes  da  Federação.  Subscrevem termo de

adesão à criação desta Frente Parlamentar os Deputados André Quintão, Anselmo

José  Domingos,  Antônio  Júlio,  Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Carlin  Moura,  Carlos

Henrique, Carlos Mosconi, Celinho do Sinttrocel, Doutor Viana, Duarte Bechir, Duilio

de Castro, Fabiano Tolentino, Fred Costa, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Hélio

Gomes, Luiz Henrique, Luzia Ferreira, Paulo Lamac, Rogério Correia, Rômulo Viegas,

Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz e Sebastião Costa.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro Silva (2) e Tiago Ulisses.

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 a 1ª Parte desta reunião à

comemoração do Dia Internacional da Mulher.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelos Deputados Luiz Humberto Carneiro, Bonifácio Mourão e Tiago

Ulisses, cujo teor foi publicado na edição anterior.
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Questões de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Lembrando que esta reunião ordinária foi interrompida

para comemoração do Dia Internacional da Mulher,  quero dizer que temos claro o

significado desse dia e de seu valor como forma de resistência e, principalmente,

como oportunidade de reflexão sobre algo muito afeto a todos nós da Comissão de

Direitos Humanos: a violência contra as mulheres, uma violência de gênero, que tem

de ser combatida como tal - está aí a Lei Maria da Penha, que precisa de eficácia

maior. Gostaria de fazer dois breves registros. Em primeiro lugar, encontram-se nas

galerias  agentes  socioeducativos da  Secretaria  de  Defesa Social,  que hoje  estão

paralisados  apesar  de  toda  a  pressão  contrária  que  sofreram  nas  unidades:  os

efetivos sob ameaça de processo administrativo e os convocados sob ameaça de

exoneração  sumária.  Talvez  alguns  Diretores  de  unidade  desconheçam  a  lei,

aprovada nesta Assembleia e fruto de negociação feita durante a greve passada, que

lhes dá estabilidade e garantia dentro do período do contrato de vocês, de modo que,

mesmo para os contratados, seja preciso haver um processo administrativo. Hoje não

há mais demissão sumária. Lembro ainda que o Governador Anastasia sancionou a

lei que proíbe o assédio moral, que foi o que vocês viveram nesta semana, com a

pressão nas  unidades.  Por  meio da  assessoria  do seu sindicato,  vocês  deveriam

lançar mão da lei  estadual que trata do assédio moral. Estou certo de que muitas

diretorias de estabelecimentos de acolhimento e guarda de adolescentes em medidas

socioeducativas seriam enquadradas nessa lei. Infelizmente, por veto do Governador,

que vamos  tentar  derrubar  em Plenário,  os  policiais  militares  não estão  incluídos

nessa lei. Mas esta Casa e a Comissão de Direitos Humanos apoiam o movimento de

vocês, que consideramos justo por dizer respeito a problemas pendentes há muitos

anos e que precisam ser resolvidos pela Secretaria: a estabilidade no emprego, o

assédio moral nas unidades e, especialmente, a questão salarial. O segundo registro

que quero fazer nos dois minutos que me restam é que nesta manhã, representando

a Assembleia,  tarefa que já  faço há mais  de sete anos,  estive no Colegiado das

Corregedorias Sociais. Dito isso, quero-me referir aqui ao episódio das duas mortes -

do Jefinho e do Renílson - ocorridas na Serra, para fazer um registro. Durante as

apurações, afirmamos claramente a autoria dos policiais, dizendo que aquilo seria um
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duplo assassinato. Nesta semana serão terminados os dois inquéritos - o da Polícia

Civil  e  o da Militar  - e a conclusão de ambos será no mesmo sentido:  de que o

acontecido  na  Serra  foi  execução  sumária.  Há  alguns  dias,  destaquei  que  o

Secretário teve uma atitude diferente ao ir  à  casa do pai  e do irmão das vítimas

prestar solidariedade. Esperamos que esse gesto se repita mais vezes. Mas quero

ainda fazer uma revelação de inquérito para que vocês vejam com clareza de que foi

armação. Uma semana após o acontecido, falei à imprensa que as fardas teriam sido

plantadas e seriam de um dos policiais envolvidos na operação, o Sd. Jason. Pois

bem, no dia seguinte a essa declaração à TV Assembleia e a toda imprensa, um

Coronel da Polícia Militar falou à imprensa que o que eu havia dito era um absurdo.

Informei  que  fora  um  policial  da  Rotam  que  havia  trazido  a  informação  a  este

Deputado. Ele disse-me que, após a morte, o Sd. Jason correu até a sua casa, pegou

suas fardas e plantou-as lá, para dizer, em um primeiro momento no RED, que eles

estavam vestindo a farda e, como não havia marca de tiro nem de sangue, disse

depois que eles  portavam as fardas no braço. Portanto,  trago essa revelação em

primeira mão a esta Assembleia, apesar de o Coronel me desmentir e ter dito que eu

teria de mostrar a fonte, pois estava errado. No entanto, gostaria de dizer a todos

vocês que foi comprovado que as duas fardas foram compradas e registradas, de

acordo  com  a  lei  do  Deputado  Doutor  Viana.  Olhem  só  o  importante  papel  da

Assembleia: apresentar uma lei em que o policial, ao comprar a farda, tem de deixar o

seu número de matrícula e seu documento. Além disso, as fardas têm de ser em

série.  Deputado Doutor Viana,  mesmo com a besteira dita  pelo Coronel  que quis

desmerecer o Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Assembleia, foi

através da sua lei que se descobriu que as fardas eram do policial, o que realmente

comprovou, com maior eficiência e eficácia, a armação nessa questão do Aglomerado

da Serra. Trata-se de um ato que a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de

Segurança  Pública,  por  meio  do  Deputado  João  Leite,  acompanham  de  perto.

Gostaria de dar ciência ao Plenário desse assunto para fazer saber como o Poder

Legislativo  e  como  as  comissões  desta  Casa  podem  ser  úteis  na  defesa  da

sociedade. Muito obrigado.

O Deputado Duarte Bechir - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas, os
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Srs. Deputados e o público presente, que acompanha os nossos trabalhos. Creio, Sr.

Presidente, que, neste momento, o mundo todo está com os olhos voltados para o

Japão, um país parceiro em número, gênero e grau da nossa nação, que tem um

povo que foi fiel e também parceiro na estruturação do nosso país. Nesse instante -

como não poderia deixar de ser -, e em nome do nosso Bloco, gostaria de expressar

a  nossa  solidariedade  ao  povo  japonês,  à  colônia  de  japoneses  no  Brasil,

principalmente em Minas Gerais. Os nossos corações também estão chorando pelo

que aconteceu. Esperamos que, em breve, possa haver um caminho de volta. Há

pessoas sem casas, sem alimentação, vivendo sob um risco altíssimo de um desastre

de  gravidade  sem  proporção,  caso  uma  determinada  usina  realmente  venha  a

explodir, uma vez que já houve duas ou três explosões. É hora, Sr. Presidente, de

esta  Casa  manifestar  a  sua  solidariedade,  enquanto  aqui  prestamos  uma  justa

homenagem às mulheres representadas nesta Casa. No entanto, ao mesmo tempo

em que chamo a responsabilidade do povo mineiro para o desastre do Japão, temos

que nos lembrar do nosso país. Na Região Sul, os caminhões já estão numa distância

de mais de 70Km - quase 100Km - para descarregar soja no posto de Paranaguá.

São  caminhoneiros  e  familiares  que  estão  sofrendo  com  as  chuvas,  devido  às

inundações que estão ocorrendo em todo o Brasil. Portanto, gostaria de dizer, neste

momento que ainda me resta, que somos solidários a esse povo sofrido, tanto no

Japão  quanto  em  nosso  país.  É  importante  aproveitarmos  este  momento,  como

outras nações já estão fazendo, para reestudar as nossas fontes de energia. Será

que vale a pena o que está sendo feito hoje, com o risco imenso de matar tantas

pessoas, como aconteceu no desastre de Chernobil? É um momento de pensarmos

em prevenções para esses lugares de altíssimo risco. Tivemos acidentes de enormes

proporções em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, onde acidentes têm acontecido em

série. Vemos, portanto, que o mundo está passando por uma transformação muito

violenta. Como membro também da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável desta Casa, proporemos estudos de impacto ambiental para, dentro da

possibilidade permitida, evitar danos como os que vemos hoje, tanto no Japão, onde

as pessoas não puderem se preparar  melhor  para a ocorrência de um “tsunami”,

como também em todo o Brasil,  onde as chuvas caem e arrasaram boa parte do
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nosso Sul de Minas, região de que somos representantes. Portanto, Sr. Presidente,

essa é a questão. Agradeço a paciência e a oportunidade que permitiram a minha

manifestação em nome de todos os membros do nosso bloco social. Obrigado.

Encerramento

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - 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  16,  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 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

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

Deputados  Sebastião  Costa,  Bruno  Siqueira,  André  Quintão  e  Luiz  Henrique,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  André  Quintão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento de correspondência da Sra. Adriene Andrade, Corregedora do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando os demonstrativos gráficos de

resultados,  que  registram  o  resultado  dos  trabalhos  desse  Tribunal  no  ano  e  no

segundo  semestre  de  2010.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

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

18, 27, 32, 37, 48, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 76, 99, 112, 119, 123,

126, 132, 140, 152, 159, 160, 171, 181, 183, 186, 192, 198, 206, 207, 210, 217, 221,

233, 241, 243, 246, 248, 257, 260, 262, 265, 268, 278, 290, 301, 302, 306, 316 e

323/2011 (Deputado André Quintão); 22, 28, 39, 43, 47, 68, 73, 75, 89, 91, 93, 110,
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127, 137, 141, 146, 153, 164, 175, 184, 191, 213, 216, 222, 223, 232, 239, 240, 244,

263,  267,  271,  272,  274,  282,  287,  288,  289,  293,  304,  317,  319  e  321/2011

(Deputado Bruno Siqueira); 1, 5, 8, 11, 21, 26, 40, 63, 82, 85, 86, 87, 92, 96, 97, 100,

120, 129, 136, 143, 155, 161, 162, 168, 177, 189, 190, 202, 209, 211, 214, 224, 234,

252, 280, 297, 300, 307, 312, 320 e 327/2011 (Deputado Cássio Soares); 27, 24, 29,

42, 46, 81, 88, 94, 105, 107, 128, 130, 134, 135, 144, 148, 156, 157, 167, 169, 170,

180, 199, 203, 229, 250, 251, 253, 277, 284, 291, 294, 299, 309, 315, 325, 328 e

329/2011 (Deputado Delvito Alves); 6, 9, 13, 15, 17, 25, 31, 41, 50, 55, 61, 70, 78, 79,

84, 103, 121, 147, 149, 150, 151, 158, 165, 176, 185, 195, 196, 204, 215, 218, 228,

242,  259,  261,  264,  269,  270,  273,  275,  281,  283,  285,  286,  318  e  326/2011

(Deputado Luiz Henrique); 23, 33, 38, 49, 56, 60, 62, 69, 95, 98, 104, 113, 115, 117,

125, 131, 163, 166, 172, 174, 182, 205, 212, 219, 225, 227, 230, 231, 236, 245, 247,

249,  254,  256,  266,  276,  292,  295,  298,  303,  305,  313  e  324/2011  (Deputada

Rosângela Reis); 3, 4, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 30, 34, 35, 36, 44, 45, 52, 67, 77, 80, 83,

90, 101, 102, 106, 108, 109, 111, 114, 116, 118, 122, 124, 133, 139, 142, 145, 154,

173, 179, 187, 188, 194, 197, 200, 201, 208, 220, 226, 235, 237, 238, 255, 258, 296,

308, 310, 311, 314 e 322/2011; Projeto de Lei Complementar nº 1/2011 e Projeto de

Resolução nº 279/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs 4 e 6/2011, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de

prazo  regimental  pelos  respectivos  relatores,  Deputados  Sebastião  Costa  e  Luiz

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves -  André Quintão  -  Bruno Siqueira -

Cássio Soares - Luiz Henrique.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA

E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/3/2011
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Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda  e  Romeu  Queiroz,  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

Romeu Queiroz,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a qual  é dada por

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

que a reunião se destina a dar posse ao Vice-Presidente da Comissão e, em seguida,

empossa o  Deputado Luiz  Carlos  Miranda.  C  umprida  a  finalidade da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de março de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Romeu Queiroz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES

- O Sr. Presidente designou, cada uma por sua vez, na 16ª Reunião Ordinária da 1ª

Sessão  Legislativa  Ordinária  da  17ª  Legislatura  os  membros  das  Comissões

Especiais para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 1/2011,

do  Deputado  Elismar  Prado  e  outros,  que  acrescenta  o  §  4º  ao  art.  222  da

Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputado

Bosco e Deputada Ana Maria Resende; suplentes - Deputados Neider Moreira e João

Vítor Xavier; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivos - Deputados Elismar Prado e

Vanderlei Miranda; suplentes - Deputados Bruno Siqueira e Pompílio Canavez; pelo

Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado

Antonio Lerin; sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 2/2011, do Deputado

Sargento  Rodrigues  e  outros,  que  acrescenta  artigo  ao  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e

Resultado:  efetivos  -  Deputados  Doutor  Viana  e  Sebastião  Costa;  suplentes  -

Deputados  Neilando Pimenta  e  Bosco;  pelo  Bloco Minas  Sem  Censura:  efetivo  -

Deputado  Rogério  Correia;  suplente  -  Deputado  Sávio  Souza  Cruz;  pelo  Bloco
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Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado  Duarte  Bechir;  suplente  -  Deputado  Hely

Tarqüínio; pelo PDT: efetivo - Deputado Gustavo Perrella; suplente - Deputado Luiz

Carlos Miranda; sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2011, do Deputado

Ulysses Gomes e outros, que altera o § 1º do art. 59 da Constituição do Estado, para

vedar a posse de suplentes de Deputado durante o recesso parlamentar, excetuando-

se a hipótese de convocação extraordinária da Assembleia Legislativa.  Pelo Bloco

Transparência e Resultado: efetivos - Deputados Mauri Torres e Gustavo Valadares;

suplentes - Deputados João Vítor Xavier e Neilando Pimenta; pelo Bloco Minas Sem

Censura:  efetivos  -  Deputados  Ulysses  Gomes  e  Ivair  Nogueira;  suplentes  -

Deputados Paulo Lamac e Carlos Henrique; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo -

Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputado Romel Anízio; sobre a Proposta de

Emenda  à  Constituição  nº  9/2011,  do  Deputado  Célio  Moreira  e  outros,  que

acrescenta parágrafo ao art. 67 da Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência

e Resultado: efetivos - Deputados Célio Moreira e Gustavo Valadares; suplentes -

Deputados Anselmo José Domingos e Mauri Torres; pelo Bloco Minas Sem Censura:

efetivo - Deputado Carlos Henrique; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo Bloco

Parlamentar Social: efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente - Deputado Doutor

Wilson  Batista;  pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda;  suplente  -

Deputado Gustavo Perrella; sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2011,

do Deputado Sargento Rodrigues e outros, que acescenta parágrafo único ao art. 39

da  Constiuição  do  Estado.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -

Deputados Rômulo Viegas e Bonifácio Mourão; suplentes - Deputados João Leite e

Zé Maia; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivos - Deputados Sávio Souza Cruz e

Gilberto Abramo; suplentes - Deputados Celinho do Sinttrocel e Almir Paraca; pelo

Bloco Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado Duarte  Bechir;  suplente  -  Deputado

Antônio Carlos Arantes; sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 11/2011, do

Deputado Sargento  Rodrigues  e  outros,  que altera  o  art.  136 da Constituição do

Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados Célio Moreira e

Neider Moreira; suplentes - Deputados Doutor Viana e Deiró Marra; pelo Bloco Minas

Sem Censura:  efetivo  -  Deputada Maria  Tereza Lara;  suplente -  Deputado Durval

Ângelo; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Romel Anízio; suplente -
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Deputado Duarte Bechir; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -

Deputado Gustavo Perrella; sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do

Nome do  Sr.  Antônio  Abrahão Caram  Filho  para  o  Cargo  de  Diretor  da  Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos -

Deputados Célio  Moreira  e  Doutor  Viana;  suplentes  -  Deputados Luiz Henrique e

Delvito Alves; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivos - Deputados André Quintão e

Tadeuzinho Leite; suplentes - Deputados Adalclever Lopes e Carlin Moura; pelo Bloco

Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado Duarte  Bechir;  suplente  -  Deputado Tiago

Ulisses; sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Tadeu

José de Mendonça para o Cargo de Presidente do Instituto de Metrologia e Qualidade

do Estado de Minas Gerais - Ipem. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos -

Deputado Fred Costa e Deputada Ana Maria Resende; suplentes - Deputados João

Vítor Xavier e Anselmo José Domingos; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivos -

Deputados André Quintão e Ivair Nogueira; suplentes - Deputados Bruno Siqueira e

Pompílio  Canavez;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado  Duilio  de

Castro;  suplente  -  Deputado  Romeu  Queiroz;  sobre  a  Indicação,  Feita  pelo

Governador  do  Estado,  do  Nome do Sr.  Jorge  André  Periquito  para  o  Cargo  de

Presidente da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.

Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  Neilando  Pimenta  e

Carlos Mosconi; suplentes - Deputados Neider Moreira e Zé Maia; pelo Bloco Minas

Sem Censura: efetivo - Deputado Celinho do Sinttrocel; suplente - Deputado Carlin

Moura; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente -

Deputado  Rômulo  Veneroso;  pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Sargento  Rodrigues;

suplente  -  Deputado Tenente  Lúcio;  sobre a Indicação,  Feita pelo  Governador  do

Estado, do Nome do Sr. José Geraldo Oliveira Silva para o Cargo de Presidente da

Fundação Educacional Caio Martins - Fucam. Pelo Bloco Transparência e Resultado:

efetivos - Deputada Ana Maria Resende e Deputado Neilando Pimenta; suplentes -

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Bosco; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivos -

Deputados Almir Paraca e Ulysses Gomes; suplentes - Deputados Adelmo Carneiro

Leão  e  Ivair  Nogueira;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado  Doutor
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Wilson Batista;  suplente -  Deputado Fábio  Cherem; sobre a Indicação,  Feita pelo

Governador  do  Estado,  do  Nome  da  Sra.  Ana  Maria  Pacheco  para  o  Cargo  de

Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop. Pelo Bloco Transparência e

Resultado: efetivos - Deputada Luzia Ferreira e Deputado Luiz Henrique; suplentes -

Deputados  Carlos  Mosconi  e  Neilando  Pimenta;  pelo  Bloco Minas  Sem Censura:

efetivo  -  Deputado  Elismar  Prado;  suplente  -  Deputado  Carlin  Moura;  pelo  Bloco

Parlamentar Social: efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente -Deputado Antonio

Lerin;  pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado Tenente  Lúcio;  suplente  -  Deputado  Gustavo

Perrella; sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Carlos

Alberto Pavan Alvim para o Cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de

Minas Gerais - IO-MG. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados

Gustavo Valadares e Zé Maia; suplentes - Deputados Célio Moreira e Rômulo Viegas;

pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivos -  Deputados Vanderlei  Miranda e Durval

Ângelo;  suplentes  -  Deputados  Rogério  Correia  e  Antônio  Júlio;  pelo  Bloco

Parlamentar Social:  efetivo - Deputado Tiago Ulisses; suplente - Deputado Antônio

Carlos Arantes; sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Coronel PM Eduardo Mendes de Sousa para o Cargo de Diretor-Geral do Instituto de

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM. Pelo Bloco

Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  João  Vítor  Xavier  e  Bosco;

suplentes  -  Deputados Fabiano Tolentino e Luiz Henrique;  pelo Bloco Minas Sem

Censura:  efetivos  -  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  Deputado  Carlos  Henrique;

suplentes  -  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Vanderlei  Miranda;  pelo  Bloco

Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado  Duarte  Bechir;  suplente  -  Deputado  Hely

Tarqüínio; sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Altino

Rodrigues Neto para o Cargo de Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária -

IMA.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados  João  Leite  e

Gustavo Corrêa; suplentes - Deputados Fred Costa e Deiró Marra; pelo Bloco Minas

Sem  Censura:  efetivo  -  Deputado  Gilberto  Abramo;  suplente  -  Deputado  Ulysses

Gomes; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes;

suplente - Deputado Romel Anízio; pelo PDT: efetivo - Deputado Gustavo Perrella;

suplente - Deputado Luiz Carlos Miranda; sobre a Indicação, Feita pelo Governador
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do Estado, do Nome do Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira para o Cargo de Presidente

da  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas.  Pelo  Bloco Transparência  e  Resultado:

efetivos - Deputados Rômulo Viegas e Fabiano Tolentino; suplentes - Deputados João

Leite e Doutor Viana; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivos - Deputados Rogério

Correia e Tadeuzinho Leite;  suplentes -  Deputados Almir Paraca e André Quintão;

pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Romel Anízio; suplente - Deputado

Antônio  Carlos  Arantes;  sobre  a  Indicação,  Feita  pelo  Governador  do  Estado,  do

Nome da Sra.  Irene de Melo  Pinheiro  para  o  Cargo de Presidente  da  Fundação

Helena Antipoff - FHA. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados

Bonifácio  Mourão  e  Gustavo  Valadares;  suplentes  -  Deputados  Doutor  Viana  e

Sebastião Costa; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivo - Deputado Paulo Lamac;

suplente  -  Deputada  Maria  Tereza  Lara;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -

Deputado  Hely  Tarqüínio;  suplente  -  Deputado  Tiago  Ulisses;  pelo  PDT:  efetivo  -

Deputado Gustavo Perrella; suplente - Deputado Tenente Lúcio; sobre a Indicação,

Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Solanda Steckelberg Silva para o

Cargo de Presidente da Fundação Clóvis Salgado - FCS. Pelo Bloco Transparência e

Resultado:  efetivos  -  Deputados  Carlos  Mosconi  e  Neilando  Pimenta;  suplentes  -

Deputada Luzia Ferreira e Deputado Luiz Henrique; pelo Bloco Minas Sem Censura:

efetivos -  Deputados Elismar  Prado e Carlin  Moura;  suplentes  -  Deputados Paulo

Lamac e Celinho do Sinttrocel;  pelo Bloco Parlamentar  Social:  efetivo -  Deputado

Rômulo Veneroso; suplente - Deputado Délio Malheiros; sobre a Indicação, Feita pelo

Governador do Estado, do Nome do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro para o Cargo

de  Presidente  da  Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente  -  Feam.  Pelo  Bloco

Transparência e Resultado: efetivos - Deputados Zé Maia e João Leite; suplentes -

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Anselmo José Domingos; pelo Bloco Minas Sem

Censura:  efetivos  -  Deputados  Sávio  Souza  Cruz  e  Antônio  Júlio;  suplentes  -

Deputados Ulysses Gomes e Paulo Lamac; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo -

Deputado  Duarte  Bechir;  suplente  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  sobre  a

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Marilena Chaves para

o Cargo de Presidente da Fundação João Pinheiro - FJP. Pelo Bloco Transparência e

Resultado: efetivos - Deputados Bosco e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - Deputada
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Ana Maria Resende e Deputado Neilando Pimenta; pelo Bloco Minas Sem Censura:

efetivo - Deputado Pompílio Canavez; suplente - Deputado Vanderlei Miranda; pelo

Bloco Parlamentar Social: efetivos - Deputado Délio Malheiros e Deputada Rosângela

Reis; suplentes - Deputados Romel Anízio e Rômulo Veneroso; sobre a Indicação,

Feita pelo Governador do Estado, do Nome da Sra. Jomara Alves da Silva para o

Cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais  -  Ipsemg.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:  efetivos  -  Deputados

Gustavo Corrêa e Fred Costa; suplentes - Deputado Neider Moreira e Deputada Luzia

Ferreira;  pelo  Bloco  Minas  Sem  Censura:  efetivo  -  Deputado  Sávio  Souza  Cruz;

suplente  -  Deputado  Rogério  Correia;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -

Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado Tiago Ulisses; pelo PDT: efetivo -

Deputado  Luiz  Carlos  Miranda;  suplente  -  Deputado  Gustavo  Perrella;  sobre  a

Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Antônio Carlos Barros

Martins para o Cargo de Presidente da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas

Gerais - Fhemig. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados Carlos

Mosconi e Neider Moreira; suplentes - Deputados Doutor Viana e Arlen Santiago; pelo

Bloco  Minas  Sem  Censura:  efetivos  -  Deputados  Adelmo Carneiro  Leão e  Bruno

Siqueira;  suplentes  -  Deputados  Gilberto  Abramo e  Tadeuzinho  Leite;  pelo  Bloco

Parlamentar  Social:  efetivo  -  Deputado Hely  Tarqüínio;  suplente -  Deputado Délio

Malheiros; sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. José

Élcio Santos Monteze para o Cargo de Diretor-Geral do Departamento de Estradas de

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG.  Pelo  Bloco  Transparência  e

Resultado: efetivos - Deputados Gustavo Valadares e Bonifácio Mourão; suplentes -

Deputados Rômulo Viegas e Deiró Marra; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivo -

Deputado  Adalclever  Lopes;  suplente  -  Deputado  Antônio  Júlio;  pelo  Bloco

Parlamentar Social:  efetivo - Deputado Tiago Ulisses; suplente - Deputado Antonio

Lerin;  pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Sargento  Rodrigues;  suplente  -  Deputado

Gustavo Perrella; sobre a Indicação, Feita pelo Governador do Estado, do Nome do

Sr. Gerson Barros de Carvalho para o Cargo de Diretor-Geral do Departamento de

Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG. Pelo Bloco Transparência e

Resultado:  efetivos -  Deputados Sebastião Costa e Bonifácio  Mourão;  suplentes -
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Deputados Gustavo Valadares e  Cássio Soares;  pelo  Bloco Minas Sem Censura:

efetivos  -  Deputados  Antônio  Júlio  e  Adalclever  Lopes;  suplentes  -  Deputados

Pompílio  Canavez  e  Carlos  Henrique;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -

Deputado Duarte Bechir;  suplente -  Deputado Romel Anízio;  e sobre a Indicação,

Feita pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Octávio Elísio Alves de Brito para o

Cargo de Presidente da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  Hidroex.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:

efetivos - Deputados Doutor Viana e Anselmo José Domingos; suplentes - Deputados

Célio Moreira e João Vítor Xavier; pelo Bloco Minas Sem Censura: efetivo - Deputado

Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado Elismar Prado; pelo Bloco Parlamentar

Social: efetivo - Deputado Délio Malheiros; suplente - Deputado Tiago Ulisses; pelo

PDT: efetivo  -  Deputado Tenente Lúcio;  suplente -  Deputado Luiz  Carlos  Miranda

(Designo. Às Comissões.).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 6/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensinos fundamental e médio localizada no Município de Novo Oriente de

Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2011 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 1/2011 tem por escopo dar a denominação de Escola Estadual

Adolfo  Teixeira  de  Souza  à  escola  estadual  de  ensinos  fundamental  e  médio

localizada na Rua Londrina, 200, no Povoado de Americaninha, no Município de Novo

Oriente de Minas.
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No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enunciadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30 da mesma Carta, 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.  Com  relação  ao  Estado,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. 

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em

evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno Siqueira -  Delvito

Alves - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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Por intermédio da Mensagem nº 7/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Centro

Estadual de Educação Continuada – Cesec – Afonso Arinos ao Centro Estadual de

Educação Continuada – Cesec – de ensinos fundamental e médio do Município de

Arinos.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2011 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 2/2011 tem por escopo dar a denominação de Centro Estadual

de Educação Continuada – Cesec – Afonso Arinos ao Centro Estadual de Educação

Continuada – Cesec – de ensinos fundamental e médio situado na Rua Francisco

Pereira, 2.334, no Município de Arinos. 

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enunciadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30  dessa Carta,  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.  Com  relação  ao  Estado,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui assunto de competência privativa da União nem do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado. 

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em
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evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 2/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - Luiz Henrique

- André Quintão - Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 8/2011, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar a denominação de Escola

Estadual  Professora  Antônia  Bernardo  Rodrigues  à  escola  estadual  de  ensino

fundamental situada no Município de Carlos Chagas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2011 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 3/2011 tem por escopo dar a denominação de Escola Estadual

Professora  Antônia  Bernardo Rodrigues à escola  estadual  de  ensino  fundamental

situada na Rua Vereador José dos Santos Franco, nº 310, Centro, no Município de

Carlos Chagas.
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No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art. 30 da mesma Carta, 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. Com relação ao Estado membro, a regra básica está

consagrada  no  §  1° do  art.  25,  que  lhe  faculta  trat ar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro. 

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha do homenageado deve recair em nome de

pessoa falecida que se tenha destacado por serviços prestados à coletividade ou em

evento de valor  histórico,  efeméride,  acidente geográfico ou outras  referências  às

tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

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

do Projeto de Lei n° 3/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Delvito  Alves  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 18/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 18/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.013/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no Município de

Periquito.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  18/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no Município de Periquito.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções. 

Cabe ressaltar que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.

23 determina que seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes  não  sejam  remunerados,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de

vantagens  ou  benefícios,  a  qualquer  título  ou  forma;  e  o  art.  26  dispõe  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

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

pública. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 18/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Delvito  Alves  -  Bruno
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Siqueira - Luiz Henrique - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 34/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 34/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.067/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação do Grupo da Feliz Idade, com sede no Município de

Barroso.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  34/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação do Grupo da Feliz Idade, com sede no Município de Barroso.

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

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

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.  13,  que  as  atividades  dos  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,

sendo  vedada  a  distribuição  de  lucros,  bonificações  ou  quaisquer  vantagens  ou

benefícios a dirigentes, associados e benfeitores; e, no art. 30, que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,

dotada de personalidade jurídica,  com sede e atividade no Município de  Barroso,

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social. 

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 34/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  Cássio Soares -  André Quintão -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 35/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.066/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Pró-Habitacional, Meio Ambiente, Assistência Social e

Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no Município de Santa

Bárbara do Tugúrio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  35/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  Pró-Habitacional,  Meio  Ambiente,  Assistência  Social  e  Saneamento

Básico de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no Município de Santa Bárbara do

Tugúrio.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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.  14,  parágrafo  único,
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determina que seus Diretores e Conselheiros  não serão remunerados,  sendo-lhes

vedada a distribuição de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e o art. 28,

parágrafo único, dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá em benefício de 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 35/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Bruno Siqueira - Cássio Soares - Delvito

Alves - Luiz Henrique - André Quintão. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 36/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

finalidade alterar a Lei nº 19.084, de 21/7/2010, que declara de utilidade pública a

Associação  Regional  Escola  Família  Agrícola  Margarida  Alves,  com  sede  no

Município de Conceição de Ipanema.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  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 36/2011 pretende alterar a ementa e o art. 1º da Lei nº 19.084,

de 21/7/2010, que declara de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Conceição de Ipanema, com o

objetivo de corrigir a indicação do Município sede para Simonésia.

De  fato,  essa  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  emitir  seu  parecer  na

Legislatura anterior,  enganou-se ao considerar que a sede da instituição estivesse

situada no Município de Conceição de Ipanema. 
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A proposição  em tela  visa,  pois,  sanar  o equívoco constante  na  Lei  nº  19.084,

orientando-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração,

a  alteração  e  a  consolidação  das  leis  do  Estado.  Essa  norma,  em  seu  art.  13,

determina que uma lei pode ser modificada por meio de nova redação, acréscimo ou

revogação de dispositivo. 

Importa ressaltar que a entidade possui caráter beneficente, cultural e assistencial,

não tem fins lucrativos e cumpre todos os requisitos exigidos pela Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública.

Por fim, apresentamos na parte conclusiva deste parecer, o Substitutivo nº 1, que

tem como finalidade adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 36/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, que declara de utilidade pública a

Associação  Regional  Escola  Família  Agrícola  Margarida  Alves,  com  sede  no

Município de Conceição de Ipanema. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 19.084, de 2010, passa a ser: “Declara de utilidade

pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no

Município de Simonésia.”. 

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

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - André Quintão -  Delvito

Alves - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 39/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 39/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.011/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Produtores de

Dionísio, com sede no Município de Dionísio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  39/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Produtores de Dionísio, com sede

no Município de Dionísio.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 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,  em  seus  arts.  7o,

parágrafo único, e 28, que as atividades dos Diretores, Conselheiros e associados

não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 29, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 39/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares -  Delvito

Alves - André Quintão - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 40/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado  a  requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

5.010/2010, atual Projeto de Lei nº 40/2011, tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – Apac – com sede

no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  40/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  –  Apac  –  com  sede  no

Município de Coronel Fabriciano.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 67, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere  ou  assistencial,  com  personalidade  jurídica,  sede  e  atividades

preponderantes no Município de Coronel Fabriciano; e, no art. 69, que as atividades

de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o

recebimento de qualquer lucro, bonificação ou vantagem. 

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela
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legalidade do Projeto de Lei nº 40/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - Delvito Alves - André Quintão

- Bruno Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 45/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 45/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.077/2010, visa declarar de utilidade pública a

Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente - Claca -, com sede no Município de

Leopoldina.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  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 45/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Casa

Lar  de  Apoio  à  Criança  e  ao  Adolescente  -  Claca  -,  com  sede  no  Município  de

Leopoldina.

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

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

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

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

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

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

funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art.  10,  que as atividades  dos seus  Diretores e  Conselheiros,  bem como as  dos

sócios não serão remuneradas; e, no art. 29, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será transferido a outra entidade jurídica, qualificada nos
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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 da entidade

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 45/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  Cássio Soares -  André Quintão -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 46/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.052/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade  pública  a  Associação  Amor  ao  Próximo  -  Inclusão  Digital,  com sede  no

Município de Itabirito.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  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  46/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Amor ao Próximo - Inclusão Digital, com sede no Município de Itabirito.

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

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

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

atendimento  às  exigências  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. 

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  14,  parágrafo  único,

determina que os membros da diretoria e do conselho fiscal não serão remunerados,

sendo-lhes vedada a distribuição de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e

o  art.  28,  parágrafo  único,  dispõe que,  em caso de sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente  reverterá  em  favor  de  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 46/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Delvito  Alves,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique - Cássio Soares.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 48/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei no 48/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.022/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a União dos Paraplégicos de Vespasiano -  UPV -,  com sede no

Município de Vespasiano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 48/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a União

dos Paraplégicos de Vespasiano - UPV -, com sede no Município de Vespasiano.

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

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 28, que as

atividades dos Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e, no

art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública. 

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 48/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - Bruno Siqueira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 63/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir o Dia da Comunidade Italiana.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2011 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, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado

com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  63/2011  pretende  criar,  no  âmbito  do  Estado,  o  Dia  da

Comunidade Italiana, a ser comemorado anualmente em 2 de junho.

Com referência à atividade legislativa, a Constituição da República, em seu art. 22,
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enumera as matérias de competência privativa da União, e, em seu art. 30, indica

aquelas que, por versarem sobre questões de interesse local,  devem ser tratadas

pelos  Municípios.  Ao  Estado,  segundo  o  §  1º  do  art.  25,  ficam  reservadas  as

competências  que  não  lhe  sejam  vedadas.  Infere-se,  à  luz  dos  dispositivos

mencionados, que o Estado membro pode legislar sobre o tema em análise.

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da Carta mineira não

relaciona o assunto em tela como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia ou

dos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal

de Contas. Portanto, não há óbice à sua apresentação por membro desta Casa.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 63/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 152/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 590/2007, visa instituir o Prêmio Paulo Freire

de Criatividade.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuida às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática.

Vem  agora  a  esta  Comissão  para  o  exame  preliminar  dos  aspectos  jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 152/2011 tem por finalidade instituir o Prêmio Paulo Freire de

Criatividade,  no  âmbito  do  ensino  público  estadual,  destinado  a  agraciar  os

profissionais  que  tenham  desenvolvido  projetos  pedagógicos  significativos  para  a
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melhoria da qualidade do ensino no Estado.

A proposição  ora  desarquivada  recebeu  parecer  pela  juridicidade  na  legislatura

passada. Examinando atentamente o projeto e a legislação pertinente, parece-nos

que a Comissão adotou o entendimento mais adequado sobre a matéria. 

Com efeito, quanto ao exame da competência legislativa, o art. 22 da Constituição

da República elenca as matérias exclusivas da União, e o art.  30 estabelece que

compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a

legislação federal e estadual no que lhe compete. Cabe ao Estado, segundo o § 1º do

art. 25, as competências que não lhe sejam vedadas pelo texto constitucional.

Como a instituição de medalhas e distinções honoríficas não está relacionada nos

citados dispositivos, compreende-se que deve ser  considerada como competência

legislativa remanescente dos Estados federados.

Com relação à competência para a iniciativa do processo legislativo, o art. 66 da

Constituição  mineira  não  fixa  a  matéria  em  análise  como  reservada  à  Mesa  da

Assembleia ou aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público

e do Tribunal de Contas.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  do  projeto  nesta  Casa,  entendemos  ser

necessário o Substitutivo nº 1, apresentado na parte conclusiva deste parecer, com o

fim de aprimorá-lo, prever a entrega do prêmio, constituído de diploma e medalha,

pelo Governador do Estado, bem como a existência do conselho que administrará a

medalha.

Invocando o  princípio  da  concisão,  que  deve  nortear  a boa redação legislativa,

entendemos que o parágrafo único do art.  1º  do projeto deve ser incorporado ao

“caput”, sem nenhum prejuízo de seu conteúdo, uma vez que trata de determinar o

objetivo do prêmio e o público-alvo da concessão. 

Além disso, visto que se encontra em vigor o Prêmio Lúcia Casassanta, instituído

pela Secretaria de Estado da Educação, por meio da Resolução nº 7.537, de 1994,

que homenageia professores da rede pública de ensino fundamental do Estado que

se dedicam à alfabetização, os projetos relacionados com essa área não devem ser

agraciados com a premiação ora proposta.

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

do Projeto de Lei nº 152/2011, na forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Prêmio  Paulo  Freire  de  Criatividade,  destinado  a

homenagear  os  profissionais  da  rede  pública  estadual  de  ensino  que  se  tenham

destacado em projetos pedagógicos de relevância.

§ 1º - O prêmio a que se refere o “caput” constitui-se de diploma e medalha e será

conferido, em solenidade anual, pelo Governador do Estado.

§ 2º - Não serão agraciados projetos relacionados a alfabetização.

Art. 2º - Decreto fixará a lista das pessoas a serem agraciadas com o prêmio de que

trata esta lei e a data da sua concessão.

Art.  3º  -  O  prêmio  será  administrado  por  um  conselho  cujos  membros  serão

designados pelo Governador do Estado.

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

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Governador do Estado, extingue a pensão

vitalícia instituída pela Lei nº 1.654, de 26/9/57.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar da matéria, concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Cabe agora a  esta  Comissão emitir  parecer  sobre  o  mérito  da  proposição,  nos

termos do Regimento Interno. 

Fundamentação

A proposição sob exame visa a extinguir o direito a pensão vitalícia conferido a ex-
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Governadores  do  Estado  ou  seus  dependentes  pela  Lei  nº  1.654,  de  26/9/57.

Pretende ainda regular a publicidade das informações referentes aos beneficiários

dessa pensão, condicionando-a a requerimento identificado e fundamentado. Trata-

se, entre outros efeitos, de se conferir mais concretude ao princípio constitucional da

publicidade.

A Comissão de Constituição e Justiça alterou a redação da proposição para fins de

adequação à técnica legislativa, sem nenhum prejuízo para a referida proposta.

Quanto a nós, entendemos que a iniciativa é oportuna e coerente com o princípio

republicano, que deve nortear o desenvolvimento institucional do Estado. Por isso, só

nos resta manifestar adesão à proposta normativa em exame.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4/2011, na forma do

Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Délio  Malheiros,  relator  -  Rogério  Correia  -  Fred

Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de iniciativa do Governador do Estado, “extingue a pensão

vitalícia instituída pela Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos

de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame visa a extinguir o direito a pensão vitalícia conferido a ex-

Governadores  do  Estado  ou  seus  dependentes  pela  Lei  nº  1.654,  de  26/9/57,

modificada pelas  Leis  nº  3.179,  de  31/8/64,  nº  6.806,  de 5/7/76,  e nº  12.053,  de



1100
____________________________________________________________________________

5/1/96. Pretende,  outrossim, regular  a publicidade das informações referentes aos

beneficiários  dessa  pensão,  condicionando-a  a  requerimento  identificado  e

fundamentado.

O Governador detém inegável poder de iniciativa na matéria, conforme inteligência

dos arts. 65 e 66 da Constituição do Estado. Além disso, tratando-se de benefício

conferido a agente político estadual, o tema encontra-se no domínio da competência

legislativa do Estado.

Considerando as normas gerais do regime de previdência dos servidores públicos,

observamos  que  a  proposição  é  coerente  com  o  direito  constitucional  brasileiro

também de uma perspectiva substancial. É certo, ademais, que a lei pode regular a

publicidade de informações constantes de bancos de dados da administração pública,

e inclusive restringi-la com vistas à proteção de valores igualmente relevantes como a

segurança da sociedade e do Estado.

Não  obstante,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  substitutivo  à  proposição

original,  visando  tão  somente  precisar  o  alcance  da  medida,  tendo  em  vista  o

princípio constitucional da segurança jurídica e os preceitos da técnica legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 4/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Revoga a Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957, que concede pensão vitalícia, e

dá outra providência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1o - Fica revogada a Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957.

Art. 2º - O nome de beneficiário de pensão vitalícia concedida a ex-Governadores

do Estado, suas viúvas ou filhos e o valor correspondente ao benefício poderão ser

informados mediante requerimento fundamentado.

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

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Cássio Soares - André Quintão -  Delvito

Alves - Bruno Siqueira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dá nova redação

ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28/12/2009, e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação

O projeto de lei em análise propõe alterações na Lei nº 18.682, de 2009, que, entre

outras disposições, cria o Fundo de Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos

do Estado - Funapec. 

O referido fundo tem função programática e o objetivo de dar suporte financeiro ao

Programa Estadual  de  Assistência  ao  Pecúlio  dos  Servidores  do  Estado,  que  se

destina a assegurar os benefícios de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge

aos servidores do Estado e seus dependentes, de acordo com a legislação específica

e os regulamentos vigentes na data da publicação da referida lei. 

Para elucidar um pouco a questão, destacamos que o pecúlio foi instituído pela Lei

nº  9.380,  de  18/12/86,  (art.  18),  como um benefício  previdenciário  concedido aos

dependentes dos segurados do Ipsemg. Da forma instituída,  o segurado paga ao

Ipsemg um estipêndio mensal,  que é revertido à família no caso de sua morte. O

pecúlio nunca teve caráter obrigatório para os filiados do Ipsemg, sendo antes uma

faculdade que lhes era concedida pela referida lei. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a previdência social passou a ser

tratada como um dos componentes da Seguridade Social da mesma forma que a

saúde e a assistência social.  A Carta Magna,  ao conceituar,  em seu art.  201,  os

benefícios da previdência social, definiu que esta será organizada sob a forma de

regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, e definiu quais são os
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benefícios abarcados pela Previdência. A partir daí o pecúlio passou a não mais se

enquadrar  entre  tais  benefícios,  mas  os  segurados  deste  sistema  continuaram

pagando as mensalidades. 

Desde 2003, a inscrição do segurado para a formação de pecúlios no âmbito do

Ipsemg foi suspensa pelo Decreto nº 43.336, de 20 de maio. Em 2009, com a edição

da Lei nº 18.682, tal benefício foi retirado da legislação mineira, por intermédio da

revogação prevista no seu art. 23. Todavia aqueles que já eram segurados continuam

pagando as  mensalidade dos pecúlios  e os  prêmios de seguro e fazendo jus  ao

recebimento de tais benefícios. 

O Funapec foi assim criado para dar suporte financeiro às receitas referentes ao

pecúlio e seguro e assegurar o pagamento de tais benefícios. O gestor do Funapec é

a Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão -  Seplag -,  sendo o Ipsemg o

agente executor e financeiro do fundo.

Todavia a Lei nº 18.682, de 2009, que criou o Funapec, ao estabelecer, em seu art.

4º, o rol de beneficiários do fundo, deixou de fora alguns servidores que, amparados

pela legislação vigente, também eram beneficiários da carteira de seguros do Ipsemg.

Nos termos do art. 4º, são beneficiários do Funapec os servidores púbicos do Estado

e seus dependentes regularmente inscritos, até a data de publicação do Decreto nº

43.336, de 20/5/2003, nos planos de pecúlio e seguros do Instituto de Previdência

dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais - Ipsemg. Como já mencionado,

o referido decreto cuidou de suspender temporariamente o processo de inscrição de

segurado para a formação de pecúlios no âmbito do Ipsemg.

Para corrigir  tal  distorção, o projeto de lei  em análise propõe a inserção de um

parágrafo único no citado art.  4º para incluir  entre os beneficiários do Funapec os

servidores  municipais  que  já  eram  contribuintes  do  pecúlio  e  seguros,  os  ex-

segurados do serviço público estadual a que se refere o art. 96 do Decreto nº 26.562,

de 19/2/87, e os servidores da Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere

o § 1º do art. 3º do mesmo decreto. A inscrição desses segurados está amparada

pelo referido decreto. É preciso esclarecer que serão eles incluídos desde a edição

da Lei nº 18.682, de 2009. 

Como  alega  o  Governador  do  Estado  na  mensagem  com  que  encaminhou  o
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projeto, a inclusão de tais beneficiários no art. 4º da Lei nº 18.682, de 2009, faz-se

necessária,  uma vez que a edição da lei  que criou o Funapec teve o objetivo de

promover melhorias na gestão da carteira de seguros do Estado e não o de eliminar

categorias de segurados. 

O projeto de lei prevê ainda a instituição de uma taxa de administração em favor do

Ipsemg, agente executor e financeiro do Funapec, no valor correspondente a 1% do

somatório  dos  prêmios  pagos  aos  beneficiários  dos  ex-segurados.  O  valor  será

deduzido do próprio fundo.  Com relação a tal  dispositivo,  vale elucidar  que a Lei

Complementar nº 91, de 19/1/2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e extinção

dos fundos estaduais, prevê, em seu art. 12, que a remuneração do agente financeiro

e do agente executor e a sua forma de pagamento serão definidas na lei de criação

do  fundo.  Não  encontramos,  assim  óbice  legal  à  instituição  da  referida  taxa.

Entretanto, considerando aspectos de técnica legislativa propomos o aprimoramento

de  alguns  termos  utilizados  na  redação  de  tal  dispositivo.  Entendemos  que  a

utilização da palavra “prêmio”, que servirá como base de cálculo para a taxa, não é

adequada uma vez que se trata de benefícios e não de prêmios. 

Registre-se,  ainda,  que  a  expressão  “ex-segurados”,  utilizada  no  inciso  II  do

parágrafo único do art. 4º, prevista no art. 1º do projeto, deve ser alterada pois os

servidores a serem incluídos no fundo continuam sendo segurados. 

Para sanar tais imperfeições, de ordem técnica, apresentamos o Substitutivo nº 1. 

Propomos também a exclusão do parágrafo  único do art.  2º,  que prevê que “o

Funapec  poderá  constituir  reserva  com  as  sobras  do  custeio  das  despesas  do

exercício,  cujos  valores serão utilizados para os  fins  a  que se destina  a taxa  de

administração”. Tal dispositivo contraria o art. 5º,  § 1º,  da Lei nº 18.682, de 2009,

prevê que o superávit financeiro do Funapec, apurado ao término de cada exercício

fiscal,  será  mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  a  sua  utilização  nos

exercícios seguintes. Registre-se, por oportuno, que como o projeto em análise já

está instituindo uma taxa de administração tendo como base de cálculo a prestação

de serviços do agente executor e financeiro, não há razoabilidade na destinação de

sobras de custeio para os fins a que se destina a taxa de administração. Devem

esses recursos ser aplicados no pagamento dos benefícios do fundo nos exercícios
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seguintes. Entendemos também que a taxa de administração deve estar prevista na

lei que dispõe sobre o fundo, motivo pelo qual sugerimos, no Substitutivo nº 1, seja

acrescentado um § 3º no art. 9º da Lei 18.682, de 2009. 

Por  fim,  resta-nos  informar  que  a  matéria  se  insere  na  competência  legislativa

estadual,  por  força de dispositivo  constitucional,  a  saber,  o inciso  I  do art.  24  da

Constituição  da  República,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro. No que concerne à

iniciativa para deflagrar o processo legislativo, nada há que impeça a proposição de

tramitar, uma vez que inexiste regra de iniciativa privativa no caso. 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 6 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  a  Lei  n° 18.682,  de  28  de  dezembro  de  2009,  que  dispõe  sobre  a

regularização da situação funcional dos servidores do Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, cria o Fundo de Assistência ao

Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais - Funapec -, e dá outras

providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 18 .682, de 28 de dezembro de 2009,

o seguinte parágrafo único: 

“Art. 4° - (...)

Parágrafo único - Além dos servidores previstos no “caput”, são beneficiários do

Funapec os seguintes grupos de servidores regularmente inscritos e em dia com as

contribuições para o Plano de Pecúlio e Seguros do Ipsemg em 29 de dezembro de

2009:

I - servidores municipais contribuintes de pecúlio e seguros, observado o disposto

no art. 86 da Lei Complementar n° 64, de 25 de març o de 2002;

II - segurados do serviço público estadual a que se refere o art. 96 do Decreto n°

26.562, de 19 de fevereiro de 1987; 
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III - servidores da Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere o § 1° do

art. 3° do Decreto n° 26.562, de 1987.”.

Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 9° da Lei n° 18 .682, de 2009, o seguinte § 3°:

“Art. 9° - (...)

§ 3° - O Ipsemg fará jus a taxa de administração co rrespondente a 1% (um por

cento) do somatório dos valores pagos a título de benefícios de pecúlio e seguros, a

ser deduzida do próprio Fundo.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, retroagindo seus efeitos

à data de publicação da Lei n° 18.682, de 2009.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  Cássio

Soares - André Quintão - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 21/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 623/2007, “dispõe sobre a devolução de multas

de trânsito pelo Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

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

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,

emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  na  legislatura  passada,  ao  analisar

proposição  idêntica  à  matéria  em  exame,  concluiu  por  sua  antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade.  Nesta  oportunidade,  tendo em vista  não haver

mudanças  constitucionais  e  legais  pertinentes  à  proposição,  ratificamos  os

argumentos expendidos, reproduzindo-os neste parecer.

“O projeto de lei em análise visa a obrigar o Estado a restituir aos contribuintes que

tiveram seus recursos deferidos pela Junta Administrativa de Recursos de Infrações

do Detran – Jari – os valores relativos ao pagamento de multas de trânsito. Prevê
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ainda  que,  caso  haja  deferimento  dos  recursos,  os  valores  pagos  deverão  ser

devolvidos no prazo máximo de 30 dias. O descumprimento desse prazo acarretará

multa de 2%, acrescida de juros e correção monetária. 

A Constituição da República, em seu art.  22, inciso XI,  estabelece que compete

privativamente  à  União  legislar  sobre  trânsito  e  transporte.  O  parágrafo  único  do

mesmo artigo determina que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar

sobre  questões  específicas  das  matérias  nele  relacionadas.  Em  se  tratando  de

matéria  relacionada  com  o  trânsito,  não  existe,  até  o  momento,  nenhuma  lei

complementar autorizativa nesse sentido.

Justamente por isto, é que a disciplina do trânsito em vias terrestres se encontra

exaurida  na  Lei  Federal  nº  9.503,  de  23/1/97,  que  criou  o  Código  de  Trânsito

Brasileiro. A referida lei, em seu art. 286, § 2º, trata da matéria prevista na proposição,

da forma seguinte:

‘Art. 286 - ( ...) 

§  2º  -  Se o infrator  recolher  o valor  da multa  e apresentar  recurso,  se julgada

improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em

Ufir ou por índice legal de correção dos débitos fiscais’. 

A mesma lei dispõe ainda:

"Art. 288 - Das decisões da Jari cabe recurso a ser interposto (...) no prazo de trinta

dias, contado da publicação ou da notificação da decisão.

§ 1º - O recurso será interposto, da decisão do não provimento, pelo responsável

pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade. 

Art. 289 - O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de trinta

dias: 

(...)

II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual,

municipal ou do Distrito Federal, pelos Cetran e Contradife, respectivamente’. 

Como se vê, o Código de Trânsito Brasileiro já obriga os Estados a devolverem os

valores pagos pelos condutores no caso de improcedência da infração aplicada.

Nesse sentido, a proposição, além de conter vício de competência, também não

traz nenhuma novidade à ordem jurídica, o que revela a sua inocuidade.
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Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a

competência legislativa privativa da União para legislar  sobre trânsito e transporte

(Adins 3.625-MC; 2.718-RS e 3.671-DF).

Por derradeiro, se o Estado tem-se negado a devolver valores de multas julgadas

improcedentes, o caminho para a resolução do problema não é a via legislativa, mas

a judicial: a matéria em questão diz respeito não à criação de direitos e obrigações,

mas ao cumprimento forçado de normas já existentes.”.

Conclusão

Concluímos, portanto, pela antijuridicidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do

Projeto de Lei nº 21/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 126/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 126/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 610/2007, estabelece diretrizes para o apoio do

Estado à fruticultura no Triângulo Mineiro.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

A Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura passada, analisou proposição

idêntica  à  matéria  em  exame,  ocasião  em  que  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma de um substitutivo que apresentou. Uma

vez que não há qualquer alteração no ordenamento jurídico com repercussão sobre a

matéria  em  questão,  estamos  ratificando  o  posicionamento  manifestado
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anteriormente, reproduzindo-o neste parecer.

O  projeto  de  lei  em  análise  determina  ao  Estado  a  obrigação  de  apoiar  o

desenvolvimento  da  fruticultura na região  do Triângulo,  estabelecendo diretrizes  a

serem  observadas,  destacando-se  a  ênfase  em  pesquisas,  o  estímulo  ao

cooperativismo e  à qualificação profissional,  a  adoção de controle fitossanitário,  a

garantia de assistência técnica, a facilitação do acesso ao crédito para o produtor e a

integração entre os vários agentes que atuam no setor. 

Noutras  palavras,  pretende-se  instituir  um  conjunto  de  normas  programáticas

orientadas para a ação estatal voltada para o desenvolvimento de políticas públicas

de incremento da fruticultura.

Ocorre que a Lei nº 12.998, de 30/7/98, que cria o programa mineiro de incentivo a

fruticultura  e  dá  outras  providências,  já  prevê,  no  âmbito  do  Estado,  as  medidas

contidas  na  proposição  em  estudo,  notadamente  aquelas  que  têm  o  objetivo  de

incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de frutas no

Estado, bem como de promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias

aplicáveis  à  fruticultura,  em  especial  os  métodos  de  irrigação  e  a  produção  de

material genético básico (inciso II do art. 2º), assim como determina o inciso II do art.

2º da proposição. A citada lei  estabelece, nos termos do inciso IV do art.  2º,  que

também são objetivos do programa contribuir para a geração de empregos e para o

aumento da renda no meio rural, especialmente por meio de ações voltadas para a

agricultura  familiar,  observando-se  os  princípios  do  desenvolvimento  sustentável.

Igualmente  o  inciso  III  do  art.  2º  do  projeto  busca  a  priorização  da  geração  de

emprego  e renda no meio  rural,  observando-se os  princípios  de desenvolvimento

sustentável.

O art. 3º da referida Lei nº 12.998, que atribui competência ao Poder Executivo na

administração e gerência do programa mineiro de incentivo à fruticultura, abrange a

maioria  das  diretrizes  propostas  pela  proposição,  a  exemplo  da  integração  entre

órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de produtores, com vistas a

subsidiar decisões de agentes envolvidos no negócio frutícola, proposta do inciso VII

do seu art. 2º, de mesmo teor do inciso II do art. 3º da lei.

Por outro lado, cumpre observar que as medidas consubstanciadas na proposição
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visam ao apoio ao desenvolvimento da fruticultura na região do Triângulo conforme

dispõem o art. 1º e o inciso I do art. 2º.

Nesse passo, no intuito de consolidar numa única lei as disposições relacionadas

ao  incentivo  das  atividades  de  fruticultura  e  de  dispor,  expressamente,  sobre  o

estímulo  ao  desenvolvimento  de  polos  de  fruticultura  em  todas  as  regiões,

apresentamos na conclusão deste parecer o Substitutivo nº 1.

A  proposição  encontra  amparo  no  art.  247  da  Constituição  Estadual,  o  qual

determina que o Estado adotará programas de desenvolvimento rural destinados a

fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o

bem-estar  do  homem  que  vive  do  trabalho  da  terra  e  fixá-lo  no  campo,

compatibilizados  com  a  política  agrícola  e  com  o  plano  de  reforma  agrária

estabelecidos pela União. Ademais, não existe vício de ordem constitucional no que

concerne à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei nº 126/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa Mineiro de

Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  art.  2º  da  Lei  nº  12.998,  de  30  de  julho  de  1998,  passa  a  vigorar

acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 2º - (...)

V - estimular o desenvolvimento de polos de fruticultura em todas as regiões do

Estado.”.

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

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Delvito Alves

- Bruno Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 168/2011

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 592/2007, “cria o Programa Férias na Escola na

rede pública estadual de ensino e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento. 

Fundamentação

A proposição tem por escopo instituir o Programa Férias na Escola na rede pública

estadual de ensino e dar outras providências.

O programa visa ao desenvolvimento de atividades culturais, desportivas e de lazer

a  serem  executadas  sob  a  orientação  de  monitores  e  sob  a  coordenação  e

supervisão de técnicos especializados nas áreas das referidas atividades.

O projeto foi analisado anteriormente por esta Comissão nos anos de 2003 e de

2007.  Nas  duas  oportunidades  esta  Comissão  exarou  parecer  por  sua

inconstitucionalidade com fulcro nas razões que apresentou. Considerando que não

houve alterações no sistema jurídico de forma a respaldar o estudo da matéria sob

um  prisma  diferente,  mantivemos  o  mesmo  entendimento  manifestado  naquela

ocasião. 

Não  obstante  o  mérito  da  iniciativa,  o  projeto  de  lei  em  tela  apresenta  vícios

insanáveis  de  natureza  jurídico-constitucional  e  legal,  que  passaremos,  agora,  a

analisar.

Em primeiro lugar, a proposição cuida de instituir programa administrativo, iniciativa

que  configura  atribuição  típica  do  Poder  Executivo,  detentor  da  competência

constitucional para realizar tais ações de governo. Assim, a apresentação de projetos

de  lei  tratando  de  temas  dessa  natureza  constitui  iniciativa  inadequada,  porque

inócua, para obrigar o Poder Executivo a implementar uma ação que já está incluída

em sua competência constitucional.
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Lembramos que o Supremo Tribunal  Federal,  reafirmando que o nosso sistema

jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e que cada Poder tem

funções  e prerrogativas  próprias,  definidas pela  Constituição  Federal,  decidiu  que

apenas  os  programas  previstos  na  Constituição,  bem  como  os  que  impliquem

investimentos ou despesas para ente da Federação, necessariamente inseridos nos

seus  respectivos  orçamentos,  devem  ser  submetidos  ao  Legislativo.  Trata-se,  no

caso, da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO

224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,

ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme o disposto

nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º. Dessa forma, com exceção das hipóteses citadas,

nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,

seja  porque  muitos  deles  são  atividades  típicas  da  Administração,  seja  porque

restaria inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

Importa  salientar  que  o  Poder  Legislativo  pode  e  deve  atuar  na  discussão  das

políticas  públicas  a  serem implantadas  em  nosso Estado.  Entretanto,  o  momento

jurídico-político próprio para os parlamentares intervirem na gestão administrativa do

Estado dá-se quando da apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária

Anual,  ocasião  em  que  emendas  introdutórias  ou  ampliativas  desses  tipos  de

programas e projetos poderão ser apresentadas pelos Deputados Estaduais. Esse é

o momento para  que sejam criados ou ampliados programas por  via da  iniciativa

legislativa, sem sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas meramente

autorizativas,  de efeito  inócuo e,  muitas  vezes,  sem a  menor  condição de serem

implementadas,  por  falta  de  recursos.  Nesse  passo,  a  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal, Lei Complementar nº 101, de 2000, no seu art. 15, é taxativa ao considerar

não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesa ou

a assunção de obrigação que não atendam às exigências estabelecidas no art. 16 da

mesma lei,  que prevê que a criação,  a  expansão ou o  aperfeiçoamento de  ação

governamental  que acarrete aumento  de  despesa  deverão ser  acompanhados  de

estimativa  do  impacto  financeiro-orçamentário  tanto  no  exercício  em  que deverão

entrar  em vigor  quanto  nos  dois  exercícios  subsequentes.  Deverão,  também,  ser

acompanhados  de  declaração  do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem
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adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em tempo, por versar a proposição sobre tema não previsto na lei orçamentária, ela

contraria,  ainda,  o  art.  161,  I,  da  Constituição  do  Estado,  que  veda  o  início  de

programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária Anual.

Ademais, o projeto incorre, ainda, em vícios de inconstitucionalidade pontuais, pois

os seus arts. 2º, 3º e 4º interferem na autonomia dos estabelecimentos de ensino no

que tange aos seus recursos humanos e materiais, contrariando, assim, disposições

da  Lei  Federal  nº  9.394,  de  1996,  que  contém  normas  gerais  da  União  sobre  a

educação, conforme estabelece o inciso IX do art. 24 da Constituição Federal, e as

diretrizes e bases da educação nacional, matéria de competência legislativa privativa

da União, como se vê da leitura do inciso XXIV do art. 22, também da Constituição da

República. De fato, o inciso II do art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional assegura a autonomia dos estabelecimentos de ensino, no que se refere à

administração de seu pessoal e de seus recursos materiais.

O art.  3º,  ao atribuir  tarefas para os  órgãos competentes do Poder Executivo e

ainda  prever  a  criação  de  comissões  especiais  nestes  órgãos,  interfere  na

independência  desse  Poder  e  invade  a  sua  competência  discricionária  para

organizar-se  com vistas  ao  cumprimento  de  suas finalidades  constitucionais  e  ao

desempenho das  atribuições  que lhe  foram  constitucionalmente  atribuídas.  Desse

modo,  vê-se  claramente  desacatado  o  princípio  constitucional  da  separação  de

Poderes, inscrito no art. 2º da Carta Magna.

Assim,  à  luz  dos  fundamentos  apresentados,  o  projeto  de  lei  em  análise  não

encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor, para a sua aprovação nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 168/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Bruno Siqueira -  Delvito

Alves - Luiz Henrique - André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 191/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado  a  requerimento  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o

Projeto  de  Lei  nº  4.234/2010,  atual  Projeto  de  Lei  nº  191/2011,  “dispõe  sobre  a

capacitação dos Conselheiros representantes da sociedade civil  nos conselhos do

Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

Inicialmente, saliente-se que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

passada,  oportunidade em que esta Comissão manifestou-se sobre a matéria,  no

exercício do controle preventivo de constitucionalidade. Assim, passamos a reproduzir

a mesma linha argumentativa utilizada naquela ocasião: 

“A proposição sob comento determina a capacitação permanente dos Conselheiros

representantes da sociedade civil os quais integram os conselhos da administração

pública  estadual,  no  escopo  de  garantir  a  esses  agentes  públicos  condições

adequadas  para  a  formulação  de  estratégias  de  operacionalização  das  políticas

públicas e o controle da execução de tais políticas. Para tanto, o projeto prevê a

participação em cursos, seminários, oficinas de trabalho, debates, conferências e o

uso de metodologias de educação à distância.

Entre os objetivos do processo de capacitação de que trata o projeto, destacam-se

a discussão de diretrizes e princípios que definem as diversas políticas públicas em

que  atuam;  o  fortalecimento  da  atuação  dos  Conselheiros  como  elementos

catalisadores  da  participação  da  comunidade  na  implementação  das  políticas

públicas;  o  desenvolvimento  de  estratégias  que  promovam  o  intercâmbio  de

experiências entre os conselhos e o incremento da articulação com suas bases; e a
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contribuição  para  a  formação  de  uma  consciência  cidadã  que  leve  em  conta  a

compreensão ampliada da sua área de atuação e sua articulação intersetorial com

outras áreas das políticas públicas.

No tocante à operacionalização desse processo de capacitação,  o Estado deve

valer-se  da  seleção  e  da  preparação  de  material  informativo;  da  identificação  de

técnicos  e  parceiros  que  desempenharão  o  papel  de  agentes  transmissores  de

informações; da realização das atividades mediante ampla discussão dos temas; e do

estabelecimento de parcerias com os Municípios interessados.

À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto dispõe sobre a organização e

a atividade do Executivo, invadindo a competência do Governador do Estado ou de

autoridades que  lhe  são diretamente  subordinadas para o  tratamento  da  matéria.

Entretanto,  esse entendimento  nos  parece equivocado,  pois  a  proposição apenas

torna obrigatória  a  capacitação de conselheiros  originários  da  sociedade civil  nos

respectivos  conselhos  de  que  participem  como forma  de conferir  mais  eficácia  à

atuação  de  tais  agentes  no  controle  das  políticas  públicas.  Sob  essa  ótica,  a

proposição está em harmonia com o princípio da eficiência, insculpido no “caput” do

art.  37 da Constituição da República e no “caput”  do art.  13 da Carta mineira.  O

princípio  em  questão  abrange  dois  aspectos:  o  primeiro  diz  respeito  à  estrutura

orgânica  adequada  à  execução  da  atividade  e  o  segundo  refere-se  à  atuação

funcional  do  agente,  que deve  dispor  do  mínimo de conhecimento  e  capacitação

necessários ao bom desempenho da função pública. Nesse caso, o projeto visa a

densificar  o  postulado  constitucional  da  eficiência,  mediante  a  exigência  da

necessária qualificação dos conselheiros que representam a sociedade civil, a bem

do serviço público. 

Embora a maioria dos órgãos colegiados integrem a estrutura do Executivo, o que é

normal em razão da competência desse Poder para a prestação de serviços públicos

que  propiciem  mais  comodidade  e  conforto  aos  cidadãos,  é  próprio  do  Poder

Legislativo  estabelecer  regras  gerais  e  abstratas  a  serem  aplicadas  pelo  Poder

administrador. Assim, as balizas da ação administrativa são ditadas pelo Parlamento,

que  goza  de  ampla  liberdade  para  a  edição  de  normas  jurídicas,  observadas,

obviamente, as diretrizes constitucionais. Nessa seara, o legislador pode optar pela
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capacitação de determinada categoria de agentes públicos e impor, previamente, a

realização  de  cursos,  seminários  e  eventos  voltados  para  o  seu  aprimoramento.

Qualificar  profissionais  para  o  exercício  da  atividade  estatal  é  uma tendência  da

administração  pública,  ainda  que  não  se  trate  de  agente  submetido  ao  regime

estatutário ou celetista, como é o caso dos conselheiros de que trata o projeto. 

Portanto, a matéria deve ser analisada com os olhos voltados para a finalidade

pública,  pois,  quanto  mais  capacitados  os  agentes  do  Estado,  maiores  são  as

possibilidades de uma atuação célere, efetiva e dinâmica, em estreita sintonia com a

desejada eficiência administrativa”.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 191/2011.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Delvito  Alves  -  Cássio

Soares - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 297/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 297/2011 acrescenta

dispositivo à Lei nº 12.227, de 2/7/96, que cria o Fundo Estadual de Assistência Social

- Feas.

Publicado no “Diário do Legislativo”  de 24/2/2011,  foi  o  projeto encaminhado às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  vem o projeto a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em exame visa a estabelecer que os recursos do Fundo Estadual

de Assistência Social -  Feas -  sejam aplicados, preferencialmente, em projetos de

assistência  social  para  atendimento  aos  Municípios  ou  regiões  do  estado  que
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registrem Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - de até 0,5 (zero vírgula cinco).

Passando à análise da proposição, observa-se inicialmente que, nos termos do art.

3º,  inciso III,  da Constituição Federal,  constitui  objetivo fundamental  da República

Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das

desigualdades sociais e regionais.

Por sua vez, a Constituição mineira, em seu art. 2°, inciso VIII, dispõe que é objetivo

do Estado dar assistência ao Município, especialmente ao de escassas condições de

propulsão  socioeconômica.  No  art.  41,  estabelece  que  o  Estado  articulará

regionalmente  ação  administrativa  objetivando  não  só  assistir  os  Municípios  que

apresentem  precárias  condições  socioeconômicas,  mas  também  contribuir  para  a

redução das desigualdades regionais.

Além disso, ressaltamos que as ações de assistência social constituem importante

meio  de  atendimento  às  comunidades  carentes  que  necessitam  de  assistência

imediata no que concerne à proteção à maternidade, infância, adolescência e velhice,

à promoção de sua integração ao mercado de trabalho e à garantia de renda mínima,

conforme preconiza a Carta da República, em seu art. 203, incisos I e II.

O art. 8º da Lei nº 8.742, de 7/12/93, que dispõe sobre a organização da assistência

social  e  dá  outras  providências,  estabelece  que  a  União,  os  Estados,  o  Distrito

Federal e os Municípios, observados os princípios e diretrizes estabelecidos na lei,

fixarão suas respectivas políticas de assistência social.

No Estado de Minas Gerais foi instituído, por meio da Lei nº 12.227, de 2/7/96, o

Fundo  de  Assistência  social  -  Feas  -,  que  tem  por  objetivo  garantir  condições

financeiras  para  o  desenvolvimento  das  ações  de  assistência  social  a  cargo  do

Estado e administrar os recursos destinados a esse fim. A mudança ora pretendida

incide sobre o art. 3º da mencionada lei, que dispõe sobre as formas de aplicação dos

recursos do Feas. 

Observamos, contudo, que da forma proposta, ou seja, por meio da inserção de um

parágrafo único, todas as hipóteses previstas nos incisos do referido artigo seriam

submetidas ao novo critério, o que não é possível, seja em razão da natureza das

disposições, seja pela necessidade de observância de norma federal ou pela forma

como se acha estruturada a assistência no Estado.
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Para  sanar  tal  problema,  esta  Comissão,  ao  analisar  projeto  semelhante  na

legislatura anterior  (Projeto de Lei nº 3.892/2009),  entendeu que só seria possível

estabelecer a preferência relativa a regiões e Municípios com IDH de até 0,5 no caso

do  inciso  VII  do  art.  3º,  que  dispõe  sobre  a  transferência  de  recursos  a  fundos

municipais de assistência social. Porém, destacou na ocasião que, nos termos do art.

13, VIII, da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, compete ao Conselho Estadual de

Assistência Social - Ceas - aprovar critérios para a transferência de recursos para os

fundos municipais de assistência social,  com a observância de alguns indicadores

constantes  do  texto  do  dispositivo.  Assim,  no  intuito  de  adequar  a  disposição  à

técnica  legislativa  e  à  legislação  vigente,  entendeu  que  a  inserção  do  comando

deveria ser feita na Lei nº 12.262, de 1996, que cria o Ceas.

Tendo em vista todo o exposto, endossamos o entendimento adotado anteriormente

por essa Comissão, pelo que propomos no Substitutivo nº 1, ao final redigido.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 297/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a politica estadual

de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VIII do art. 13 da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)

VIII - aprovar critérios para a transferência de recursos para os fundos municipais

de assistência social, considerados os planos municipais de assistência social, bem

como indicadores que permitam uma distribuição mais equitativa entre as regiões,

tais como população, renda "per capita", mortalidade infantil, concentração de renda e

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -;”.

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

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  Luiz  Henrique  -  André

Quintão - Bruno Siqueira - Delvito Alves.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/3/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva notificando o falecimento do Sr. Atílio Raimundo,

ocorrido em São Gonçalo do Sapucaí, em 13/3/2011. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Antônio

Daldosso, ocorrido em Monte Sião, em 29/12/2010. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 16/3/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Rogério Correia notificando a indicação do Deputado Ivair Nogueira

para Vice-Líder do Bloco Minas sem Censura. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Rômulo Viegas

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

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Mensagem  nº  37/2011  (encaminhando  o

Projeto  de  Lei  nº  666/2011),  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº  1/2011

(encaminhando o Relatório de Atividades do 3º trimestre de 2010), do Presidente do

Tribunal  de  Contas  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 14/2011 - Requerimentos nºs

236 a 242/2011 - Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos, das Deputadas

Rosângela  Reis  (3),  Maria  Tereza  Lara  (2)  e  Ana  Maria  Resende  (32)  e  dos

Deputados Inácio Franco, Dalmo Ribeiro Silva (10), Deiró Marra (6), Paulo Guedes

(21), Gustavo Valadares (36), Juninho Araújo (8), Carlin Moura, Adelmo Carneiro Leão

(4), Dilzon Melo (2), André Quintão (2), Dinis Pinheiro, Antônio Carlos Arantes, João

Leite,  Célio  Moreira  (3)  e  Almir  Paraca  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Minas e Energia, de Esporte, de Transporte, de Meio Ambiente, de

Turismo, de Defesa do Consumidor e de Segurança Pública e do Deputado Rogério

Correia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Luiz Carlos Miranda, Doutor

Viana e Paulo Guedes e da Deputada Liza Prado - Registro de presença - 2ª Parte

(Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Designação  de  Comissões:

Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 1, 2, 8, 9, 10 e 11/2011 e sobre as indicações, feitas pelo Governador

do Estado, dos nomes dos Srs. Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor

da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -, Tadeu José de Mendonça para o

cargo  de  Presidente  do  Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade  do Estado  de  Minas

Gerais - Ipem -, Jorge André Periquito para o cargo de Presidente da Fundação de

Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig - e José Geraldo Oliveira Silva
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para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, da Sra.

Ana Maria Pacheco para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto -

Faop  -,  dos  Srs.  Carlos  Alberto  Pavan  Alvim  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -, Cel. PM Eduardo Mendes de

Sousa  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, Altino Rodrigues Neto para o cargo de

Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA -  e  Luiz  Afonso  Vaz  de

Oliveira para o cargo de Presidente da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, das

Sras. Irene de Melo Pinheiro para o cargo de Presidente da Fundação Helena Antipoff

- FHA - e Solanda Steckelberg Silva para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis

Salgado - FCS -, do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro para o cargo de Presidente da

Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, das Sras. Marilena Chaves para o

cargo de Presidente da Fundação João Pinheiro - FJP - e Jomara Alves da Silva para

o cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais  -  Ipsemg  -  e  dos  Srs.  Antônio  Carlos  Barros  Martins  para  o  cargo  de

Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, José Élcio

Santos  Monteze  para  o  cargo de Diretor-Geral  do  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, Gerson Barros de Carvalho para o

cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de Minas

Gerais - Deop-MG - e Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Presidente da

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas  -  Hidroex  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -

Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira  (3),

Dalmo Ribeiro Silva (10),  Deiró Marra (6),  Paulo Guedes (21),  Gustavo Valadares

(36), Juninho Araújo (8), Carlin Moura, Adelmo Carneiro Leão (4), Dilzon Melo (2),

André Quintão (2), Dinis Pinheiro, Antônio Carlos Arantes, João Leite, e Almir Paraca

e das Deputadas Rosângela Reis (3), Maria Tereza Lara (2) e Ana Maria Resende

(32);  deferimento  -  Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  da  Comissão  de

Direitos  Humanos  e  do  Deputado  Inácio  Franco;  aprovação  -  Requerimento  do

Deputado Gustavo Valadares; deferimento; discurso do Deputado Rômulo Viegas -

Requerimento  do Deputado Bonifácio Mourão;  deferimento;  discurso  do  Deputado
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Fabiano  Tolentino  -  Requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia;  deferimento;

discurso do Deputado Pompílio Canavez - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Mauri  Torres  -  Neider  Moreira  -

Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio -  Romeu Queiroz -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -

Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeuzinho  Leite  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Questão de Ordem

O Deputado Tiago Ulisses -  Sr.  Presidente,  gostaria  de fazer  uma indagação à

Mesa  desta  Casa  sobre  a  interpretação  do  Regimento  Interno.  No  art.  102  do

Regimento Interno, estão disciplinadas as competências das comissões permanentes

desta Casa. Peço atenção de nossos pares, pois sistematicamente a Comissão de

Assuntos  Municipais  tem  votado  requerimentos  de  assuntos  alheios  a  sua

competência. Sendo assim, gostaria que a Casa opinasse sobre se debater questão

ambiental é competência da Comissão de Assuntos Municipais ou da Comissão de

Meio Ambiente.  Amanhã haverá  uma reunião em Paracatu para  discutir  sobre as

consequências ambientais de uma mineradora. É importantíssimo debater isso. Sou a

favor  do  objeto,  mas  que  passe  pela  Comissão  de  Meio  Ambiente.  Na  semana

passada,  foi  votado  outro  requerimento  solicitando  debate  sobre  o  acidente  de

Bandeira do Sul, especialmente sobre a questão da rede elétrica. Será que a rede

elétrica não tem a ver com energia e com a Comissão de Minas e Energia? Será que

a rede elétrica é assunto municipal? Baseado nisso, estou formulando uma questão

de ordem para que a Mesa desta Casa faça uma padronização das competências de

cada Comissão. Solicitarei uma reunião do Colégio de Líderes com Presidentes de

comissões para que questões dessa natureza não mais se repitam nesta Casa. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Solicito  que  encaminhem  à  Mesa  cópia  dos  requerimentos.

Responderemos oportunamente à questão de ordem do Deputado Tiago Ulisses.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 37/2011*

Belo Horizonte, 15 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

o projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Gutemberg Teodoro Penha

à escola estadual de ensino médio situada na Avenida Perimetral, nº 2.300, Bairro

Village do Lago II, no Município de Montes Claros. 
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O projeto encaminhado, que atende ao anseio do colegiado escolar, tem o objetivo

de prestar homenagem a Gutemberg Teodoro Penha, nascido em 8/3/1983 e falecido

em 4/11/2007.

O homenageado foi um jovem simples, que se destacou, por meio da dança e das

artes,  como  professor  no  extinto  programa  “Agente  Jovem”,  deixando  obras  em

diversas instituições e entidades de Montes Claros.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação

O presente projeto de lei propõe que seja dada a denominação de Escola Estadual

Gutemberg Teodoro Penha, de ensino médio, à Escola Estadual de Ensino Médio,

localizada na Avenida Perimetral, nº 2.300, Bairro Village do Lago II, no Município de

Montes Claros.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela comunidade escolar da

Escola  Estadual  de  Ensino  Médio,  que,  em  reunião  realizada  no  dia  16/4/2010,

homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a indicação do nome

Escola Estadual Gutemberg Teodoro Penha, de ensino médio, para denominação da

referida unidade de ensino.

Gutemberg Teodoro Penha foi um jovem simples, mas que, por meio da dança e

das  artes,  mudou  o  cenário  de  violência  em  sua  comunidade.  Foi  um  grande

dançarino do grupo “Ritmus” e destacou-se como um ilustre professor de artes no

extinto programa “Agente Jovem”. Hoje, suas obras, mesmo não sendo conhecidas

no cenário nacional,  encontram-se espalhadas por toda cidade de Montes Claros,

enfeitando casas e diversas entidades e instituições.

O homenageado nasceu no dia 8/3/1983 e faleceu no dia 4/11/2007.

Cumpre  ressaltar  que,  no  Município  de  Montes  Claros,  não  existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a
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denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 666/2011

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Montes Claros.

Art. 1º - A escola estadual de ensino médio, situada na Avenida Perimetral, nº 2.300,

Bairro Village do Lago II,  no  Município  de  Montes  Claros,  passa a  denominar-se

Escola Estadual Gutemberg Teodoro Penha.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 1/2011

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

relativo às atividades desse órgão no terceiro 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.)

OFÍCIOS

Do Sr. Orlando Silva, Ministro do Esporte, encaminhando exemplar do “1º Balanço

das Ações do Governo Brasileiro para Realização da Copa do Mundo Fifa 2014”. (- À

Comissão de Esporte.)

Do Sr. Elmiro Nascimento, Secretário de Agricultura, propondo a esta Casa parceria

no que concerne à destinação de recursos de emendas parlamentares a programas e

projetos executados por essa Pasta. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do  Sr.  Alexandre  Silveira,  Secretário  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana  e

Presidente  do  Conselho  Deliberativo  de  Desenvolvimento  Metropolitano,

agradecendo  a  indicação  dos  representantes  deste  Legislativo  para  o  Conselho



1125
____________________________________________________________________________

mencionado.

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.719  e  6.972/2010,  ambos  da

Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Sineval  Roque,  Corregedor  da  Assembleia  Legislativa  do  Ceará,  dando

ciência da composição da Corregedoria-Geral dessa Casa para o biênio 2011-2012.

Do Sr. Márcio Heli de Andrade, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.016/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Isabel Pereira de Souza, Diretora-Presidente da Prodemge, encaminhando

exemplar  do “Relatório  de Gestão 2006/2010”,  editado por  essa Companhia.  (-  À

Comissão de Educação.)

Do  Sr.  Maurício  Borges,  Superintendente  Regional  da  CEF  (7),  informando  a

celebração de contratos  de  repasse de recursos que beneficiarão  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.)

Do  Sr.  Rômulo  Martins  de  Freitas,  Superintendente  Regional  da  CEF  (17),

notificando a celebração de contratos  de  repasse de recursos que beneficiarão o

Estado e a liberação de recursos para a Copasa-MG. (- À Comissão de Fiscalização

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

do Regimento Interno.)

Do Mons. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conselho Estadual de Educação,

manifestando-se contrariamente ao Projeto de Lei nº 298/2011. (- Anexe-se ao Projeto

de Lei nº 298/2011.)

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.944/2010,

da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Emilio Carlos Walter, Promotor de Justiça, prestando informações relativas

ao  Requerimento  n° 6.309/2010,  das  Comissões  de  Dir eitos  Humanos  e  de

Segurança Pública.

Do  Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Jurídico,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.207/2009,  da Comissão de

Assuntos Municipais.

Do Sr. Leonardo Mesquita Cavalcanti, Ouvidor da Agência Nacional de Transportes

Terrestres  (substituto),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

6.621/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

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

Estado  de  Minas  Gerais,  encaminhando  cópias  de  resoluções  do  Secretário  de

Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul  e sugerindo que normas de

mesmo teor sejam editadas no Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da diretoria  do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais

encaminhando nota  de repúdio  à usurpação de competência da Polícia  Civil  pela

Polícia Militar. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Agostinho Gertrudes de Oliveira Neto, Presidente do Partido Social Liberal -

PSL - no Estado, informando a indicação do Deputado Fábio Cherem para coordenar

a representação desse Partido nesta Casa. 

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 14/2011

Dá nova redação aos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e 143 da

Constituição  do  Estado  e  acrescenta  dispositivos  a  seu  Ato  das  Disposições

Constitucionais Transitórias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - A Constituição do Estado passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar,  do Corpo de

Bombeiros  Militar  e  da  Polícia  Ambiental  Militar,  que  serão  regidos  por  estatuto

próprio, estabelecido em lei complementar.

(...)

Art. 61 - (...)
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VII - fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros

Militar e da Polícia Ambiental Militar;

(...)

Art. 66 - (...)

III - (...)

a) a fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros

Militar e da Polícia Ambiental Militar;

(...)

Art. 90 - (...)

XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar

e da Polícia Ambiental Militar, promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que

lhes são privativos;

(...)

Art. 106 - (...)

I - (...)

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2º do art. 93, os Juízes dos

Tribunais  de  Alçada  e  de  Justiça  Militar,  os  Juízes  de  Direito,  os  membros  do

Ministério  Público, o Comandante-Geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros

Militar e o da Polícia Ambiental Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e

nos de responsabilidade;

(...)

Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e jurisdição em todo o

território  do Estado,  compõe-se de Juízes oficiais da ativa,  do mais  alto  posto da

Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Ambiental Militar, e de Juízes

civis,  em  número  ímpar,  fixando  na  Lei  de  Organização  e  Divisão  Judiciárias,

excedendo o número de Juízes oficiais ao de Juízes civis em uma unidade.

(...)

Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar, o bombeiro

militar e o militar ambiental em crime militar definido em lei e ao Tribunal de Justiça

Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça.

(...)
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Art. 136 - (...)

IV - Polícia Ambiental Militar.

(...)

Art. 137 - A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia

Ambiental Militar se subordinam ao Governador do Estado.

(...)

Art. 142 - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Ambiental Militar,

forças  públicas  estaduais,  são  órgãos  permanentes,  organizados  com  base  na

hierarquia e na disciplina militares e comandados, preferencialmente, por oficial  da

ativa do último posto, competindo:

(...)

III - à Polícia Ambiental Militar a polícia de florestas, de mananciais, de sítios de

interesse paisagístico, arqueológico, espeleológico e ambiental, a polícia ostensiva do

meio rural, compreendendo a proteção da família rural, de seu patrimônio e dos bens

produzidos ou armazenados na unidade de produção, além da garantia do exercício

do  poder  de  polícia  dos  órgãos  e  entidades  públicos,  especialmente  na  área  de

proteção ambiental;

IV - à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia Ambiental Militar a

função de polícia judiciária militar, nos termos da lei federal.

§ 1º - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Ambiental Militar são

forças auxiliares e reservas do Exército.

§ 2º - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o comando da Polícia

Militar,  do  Corpo de Bombeiros  Militar  ou da  Polícia  Ambiental  Militar  poderá  ser

exercido  por  oficial  da  reserva  que tenha ocupado,  durante  o  serviço  ativo  e  em

caráter efetivo, cargo privativo do último posto da corporação.

(...)

Art.  143 -  Lei  complementar  organizará a Polícia Militar,  o  Corpo de Bombeiros

Militar e a Polícia Ambiental Militar.”.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

os seguintes artigos:

"Art.  128-A -  Os  oficiais  e  praças  lotados  em  unidades  do  Batalhão de Polícia
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Florestal da PMMG na data da publicação da emenda que instituiu este artigo terão o

prazo de noventa dias para realizar a opção irretratável de permanência na Polícia

Militar.

(...)

Art. 128-B - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção irretratável pela

integração nos quadros da Polícia Ambiental Militar o militar lotado em unidade da

Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar na data de publicação da emenda

que instituiu este artigo.

(...)

Art.  128-C -  Até  que lei  complementar  disponha sobre  a organização básica,  o

estatuto dos servidores e o regulamento da Polícia Ambiental Militar, aplica-se a essa

instituição militar a legislação vigente para a Polícia Militar, naquilo que tiver aplicação

comum às instituições militares estaduais.

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 2008, a ordenação de despesas da

Polícia Ambiental  Militar  será realizada pela Polícia Militar,  até que se processe a

individualização dos respectivos orçamentos na proposta orçamentária do exercício

de 2009.

(...)

Art.  128-D  -  A  efetivação  do  desmembramento  patrimonial,  financeiro  e

orçamentário da Polícia Ambiental Militar e da Polícia Militar se dará na forma da lei,

que disporá também sobre o respectivo período de transição.

Parágrafo único -  Lei,  cujo projeto será  remetido  pelo Governador  do  Estado à

Assembleia Legislativa, no prazo de cento e vinte dias a contar da promulgação da

emenda que instituiu este artigo, disporá sobre a estrutura administrativa da Polícia

Ambiental Militar.".

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de março de 2011.

Delvito Alves - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira - Carlos Mosconi - Deiró Marra - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista

-  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval  Ângelo -  Fabiano Tolentino -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz
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Henrique - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo

Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tadeuzinho Leite.

Justificação: A Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais desempenha ações de

grande relevância para o Estado, primando, até mesmo pela garantia da preservação

ambiental e proteção à biodiversidade, com o objetivo de manter o equilíbrio e níveis

significativos de qualidade de vida para a população.

Parece óbvio, entretanto, que o desempenho de suas altas e nobres funções na

área ambiental poderá ganhar novo impulso e maior eficiência se o atual modelo de

organização  for  alterado  com  o  escopo  de  lhe  assegurar,  nesse  mister,  maior

autonomia, nos moldes do que atualmente ocorre com o Corpo de Bombeiros Militar.

Ainda que se reconheça que a PMMG tem demonstrado competência na realização

de suas atividades - e de fato tem -, é indiscutível que a instituição de uma Polícia

Militar Ambiental, corporação dotada de estrutura e estatutos próprios, direcionada

única  e  exclusivamente  para  as  questões  ambientais,  representaria  uma  nova

concepção  organizacional  com  perspectiva  de  inestimáveis  ganhos  para  nossa

sociedade. Como se sabe, o direito ao meio ambiente protegido é um direito difuso, já

que pertence a todos e é um direito humano fundamental, consagrado nos Princípios

1 e 2 de Estocolmo e reafirmado na Declaração do Rio.

A Constituição do Estado estabelece, de modo expresso, os deveres do Estado no

que se refere à defesa do equilíbrio ambiental, determinando as atribuições do poder

público  com  vistas  a  dar  efetividade  ao  direito  de  todos  a  um  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, na forma do § 1º de seu art. 214. Acreditamos que um

dos  instrumentos  privilegiados  no  cumprimento  dessas  atribuições  é  uma  força

policial  com  feição  própria  e  treinamento  específico  para  prevenir,  pelo  trabalho

educativo,  pelo  policiamento  ostensivo  e,  quando  necessário,  pela  repressão,  os

delitos contra o patrimônio ambiental.  Embora a Constituição Federal,  em seu art.

144, faça menção expressa apenas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar

como órgãos responsáveis pela preservação da ordem pública e da incolumidade das

pessoas,  não enxergamos nenhum impedimento  a  que o  Estado,  no  uso de sua

competência  legislativa e no exercício da autonomia de que é dotado,  crie  órgão
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específico para proteger o meio ambiente, seja em razão do que estabelece o art. 23,

VI, da Constituição Federal, seja em face das incumbências descritas no § 1º do art.

225 do mesmo Diploma.

Noutro giro, com supedâneo no § 1º do art. 42, combinado com o disposto no inciso

X do § 3º da Constituição Federal, compete a cada ente federado legislar sobre a

respectiva Polícia Militar, não havendo óbice, segundo entendemos, a que o Estado

crie órgão específico, de feições militares, para desincumbir-se da proteção ao meio

ambiente. Destarte, o art. art. 61 da Carta mineira atribui à Assembléia Legislativa o

poder de dispor sobre todas as matérias de competência do Estado.

Por outro lado, se considerarmos tal atividade como prestação de serviço público,

como, de fato, é, e levando-se em conta o regime jurídico de tais serviços, é de boa

política  legislativa  e  administrativa  promover,  neste  caso,  a  sua desconcentração,

mediante  a  criação  de  um  órgão  autônomo.  De  fato,  a  desconcentração

administrativa significa, tão somente, a substituição de um órgão por dois ou mais

com o objetivo de acelerar ou aprimorar a prestação do serviço. Na desconcentração,

por  via  de  regra,  o  serviço  era  centralizado  e  continuou  centralizado,  já  que  a

substituição  se  processou  apenas  internamente.  Trata-se  de  técnica  que  objetiva

garantir  maior  eficiência  na  prestação  dos  serviços  a  cargo  do  Estado.  Nesta

perspectiva,  parece  não  haver  dúvida  de  que  a  criação  de  um  órgão  específico

responsável  pela  polícia  ambiental,  dotado  de  certa  autonomia  administrativa  e

funcional,  constitui  um passo fundamental  para  que o  Estado  possa  assegurar  o

direito que todos nós temos a um ambiente equilibrado.

Com esses argumentos, e com outros que certamente serão acrescentados pelo

notável saber legislativo e jurídico dos membros desta Casa e de seu corpo técnico,

contamos  com  os  nobres  pares  para  a  aprovação  desta  proposta  de  emenda  à

Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 236/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado à

Copasa-MG pedido de informações sobre a situação da produção da água mineral
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Caxambu. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  237/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação de Cegos Louis Braille pelos 78 anos de sua

fundação. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  238/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Unifal-MG pelos 97 anos de sua fundação. (- À Comissão

de Educação.)

Nº  239/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Procon Estadual e ao Inmetro pedido de providências para promover

o imediato recolhimento da serpentina metálica, supostamente causadora de grave

acidente  no  Município  de  Bandeira  do  Sul,  até  que  seja  esclarecido  o  grau  de

periculosidade do material; e seja encaminhado à Cemig pedido de providências para

que promova estudos sobre os riscos do uso desse produto.

Nº  240/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes pedido de providências para que priorize, pelo Programa

Caminhos  de  Minas,  o  asfaltamento  de  trecho  de  8km  entre  os  Municípios  de

Jacutinga e Espírito Santo do Pinhal (SP).

Nº 241/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Superintendente Regional do DNIT em Miinas Gerais pedido de providências para

instalar redutores de velocidade ou radares entre os Kms 78 e 85 da Rodovia BR-

459, no segmento que passa pelo Município de Congonhal.

Nº  242/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego da Regional Minas Gerais e

aos Diretores Executivos da Cemig e da Aneel pedido de providências para apurar

casos  de  precarização  e  consequente  periculosidade  do  exercício  laboral,  em

decorrência da utilização da mão de obra terceirizada sem a devida supervisão.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, das Deputadas Rosângela Reis (3), Maria Tereza Lara (2)  e Ana Maria

Resende (32) e dos Deputados Inácio Franco, Dalmo Ribeiro Silva (10), Deiró Marra

(6), Paulo Guedes (21), Gustavo Valadares (36), Juninho Araújo (8), Carlin Moura,

Adelmo Carneiro Leão (4), Dilzon Melo (2), André Quintão (2), Dinis Pinheiro, Antônio
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Carlos Arantes, João Leite, Célio Moreira (3) e Almir Paraca.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Minas e

Energia, de Esporte, de Transporte, de Meio Ambiente, de Turismo, de Defesa do

Consumidor e de Segurança Pública e do Deputado Rogério Correia.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Carlos Miranda.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputados,

público que nos assiste pela TV Assembleia,  companheiros  e trabalhadores desta

Casa e mineiros de 838 Municípios que depositaram a confiança, por meio de seus

votos,  em  Luiz  Carlos  Miranda  nas  eleições  de  2010.  Cumprimento  os  meus

familiares e os trabalhadores de Minas Gerais.

Primeiramente gostaria de registrar uma notícia vinculada no jornal “Caldense”: (-

Lê:)  “Escola  Ondina,  de  Engenheiro  Caldas,  sai  na  frente  com  97 aprovados.  O

Ministério  da  Educação  divulgou,  no  último  dia  4,  os  nomes  dos  candidatos

aprovados em primeira chamada para o Programa Universidade para Todos - ProUni

-, que distribui 123.170 bolsas de estudo em aproximadamente 1,5 mil instituições de

educação  superior  em  todo  o  País.  Nessa  primeira  fase,  foram  pré-selecionados

117.644 candidatos - 79.823 para bolsas integrais e 37.821 para parciais. 

Engenheiro  Caldas,  com  apenas  10.276  habitantes,  destoou  entre  as  demais

cidades do País pelo alto índice de aprovação no programa. Foram 97 aprovados só

na cidade:  1 para cada 106 habitantes,  enquanto a média  brasileira,  incluindo as

bolsas parciais, é de menos de 1 por 1.000 habitantes.”.

Com  essa  matéria,  quero  cumprimentar  a  Diretora,  os  professores  e  todos  os

serviçais dessa escola, onde iniciei a minha alfabetização e a minha mãe trabalhou

como servente escolar por mais de 20 anos. 

Então, hoje cumprimentamos todos os caldenses por essa vitória conquistada pelos

nossos conterrâneos. 

Quero fazer duas reflexões com os nobres Deputados e Deputadas. Estou vendo o

companheiro  Celinho  e  a  companheira  Rosângela,  que  defendem  a  questão  na

direção do nosso Vale do Aço. A Usiminas, com é sabido por todos, durante décadas,
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foi uma empresa de ponta. Nos últimos dois anos, a Usiminas e o Vale do Aço estão

pedindo socorro.  É de conhecimento  de todos que,  nos anos de 2008 e 2009,  a

Usiminas teve uma direção desastrosa. A Usiminas foi totalmente dilapidada pelo Sr.

Marco Antônio Castello Branco, que, naquele momento, transformou uma empresa de

ponta e de tecnologia internacional em uma empresa de segunda categoria. Hoje a

região  do  Vale  do  Aço  se  encontra  assustada.  Existem  hoje  duas  Usiminas:  a

empresa constitucional mineira e japonesa e outra sediada em São Paulo, a Cosipa.

Os acionistas estão desviando todos os investimentos que deveriam ser feitos no Vale

do Aço, no Estado de Minas Gerais, para a usina de Cubatão. A Usiminas, que era

uma empresa que se equiparava às japonesas e que, nos anos de 2006 e 2007, era a

segunda fonte de renda do Estado de Minas Gerais, só perdendo para a Cemig, hoje

caiu para o vigésimo lugar. Então, essa não é uma preocupação só para nós que

moramos  no  Vale  do  Aço,  mas  para  toda  a  população  de  Minas  Gerais.  Se  a

Usiminas não fizer, o mais rápido possível, um investimento, construindo uma nova

aciaria e um novo alto-forno, Ipatinga, Usiminas e Minas Gerais serão uma simples e

mera produtora de placas, o que não gera empregos nem renda, e, com certeza, em

Ipatinga, serão demitidos cerca de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras. Acho que

isso será uma perda irrecuperável. Então, gostaria de chamar a atenção de toda a

população de Minas Gerais para esse momento por que passa o grupo Usiminas. Por

isso,  apresentamos  um  requerimento  para  que  esta  Casa  acompanhe  e  esteja

vigilante 24 horas por dia, porque, depois que ocorrer o "tsunami", não adiantará vir

aqui para trazer solidariedade. Será tarde.

Outra preocupação que temos é a questão do aeroporto de Ipatinga. A cidade tem

um aeroporto que é um lixo. A região que possui o quinto PIB do Estado tem hoje um

aeroporto  que  pede  socorro  e  precisa  o  mais  rápido  possível  de  ampliação  e

modernização.  Então,  é  preciso  que  os  nobres  companheiros  saibam  da  real

situação, pois, muitas vezes, quando falam do Vale do Aço, todos pensam que é mil

maravilhas. Essa não é a verdade. 

Na última semana, fiquei muito feliz quando o nobre colega Carlin e o Líder Rogério

vieram de Brasília. Eles chegaram felizes. No dia anterior, eles estavam tristes, mas,

no  outro,  chegaram  todos  cheios  de  alegria.  Até  o  colega  Celinho  falou  sobre  a
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reunião  que tiveram  em  Brasília  com o  Ministro  Alfredo.  Quero  lembrar  que,  nos

últimos oito anos, por diversas vezes, caravanas e mais caravanas do Vale do Aço e

de todo o Estado de Minas Gerais estiveram em Brasília em reunião com o Alfredo,

com o Lula e com outros Ministros. Nós mesmos fizemos várias manifestações e

vários atos públicos para que a BR-381 fosse olhada com mais carinho. Também

quero lembrar que fico feliz com essa euforia  trazida pelos nobres colegas e que

desejo congratular-me com eles, mas não podemos nos esquecer de que, nesses

últimos oito anos - e agora nos alegramos por ter uma Presidente mineira -, tivemos

um Vice-Presidente de Minas Gerais que era mais Presidente que o Presidente. 

No governo Lula, tivemos 4 ministros, 53 Deputados Federais e 3 Senadores, mas

infelizmente  nada  foi  feito,  e  milhares  de  trabalhadores,  homens  e  mulheres,

morreram na Br-381 e no anel rodoviário. 

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputado Luiz Carlos Miranda, quero

saudá-lo por estar aqui neste Parlamento mineiro, representando também o nosso

Vale do Aço, a nossa querida Ipatinga. 

Ao falarmos da empresa Usiminas, ressalto que se trata de uma empresa idônea e

importante. Como sindicalista, V. Exa. sempre defendeu o trabalhador e os empregos,

portanto sabe muito bem o quanto essa empresa tem beneficiado a nossa região, o

nosso Estado de Minas Gerais, o nosso Brasil.

Entendemos sua preocupação, mas, na semana passada, foi divulgado nos jornais

o grande crescimento das vendas do aço, que estão cada vez maiores. Além disso,

sabemos da grande preocupação por estar havendo tantos desempregos, pois, para

nós, isso é uma enorme catástrofe. Temos de intermediar a situação junto à empresa.

Estamos confiantes, porque temos não só os  empregos oferecidos pela empresa,

mas  também  o  imposto  gerado  na  cidade.  No  ano  passado,  foi  aprovado  um

orçamento de R$680.000.000,00 em Ipatinga. Portanto, o que tem de ser feito é a

intermediação  política  com  o  atual  Prefeito  dessa  cidade,  já  que  o  imposto  da

Usiminas está sendo depositado em juízo. Isso está sendo feito. Temos de trabalhar

uma  intermediação  política  no  Município  para  que  a  empresa  não  fique  mais

insatisfeita  e deixe  a  cidade.  Tenho certeza de que a cidade não será jogada às

traças, porque a Usiminas é uma empresa de história, de nome, e que demonstra
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grande respeito pela comunidade.

Estamos também nessa luta. Pode contar comigo para fazermos a intermediação

política  com  o  Prefeito  da  cidade,  que  está  notificando  a  empresa,  oficiando  o

Ministério Público e fazendo repressão junto à empresa por causa dos impostos.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, colega.

O Deputado João Leite (em aparte) - Serei rápido, pois sei que o tempo de V. Exa.

está  esgotando-se.  Quero  saudá-lo  pela  presença  na  tribuna  da  Assembleia

Legislativa e também pelo seu pronunciamento. Hoje a Usiminas tem a sua frente o

Wilson Nélio Brumer, de quem tive a oportunidade de ser companheiro. Na época, ele

era Secretário  de  Desenvolvimento  Econômico do Estado de Minas Gerais  e  eu,

Secretário de Desenvolvimento Social. Sei que a Usiminas está em excelentes mãos.

Ao  mesmo  tempo,  V.  Exa.  acrescenta  outro  tópico  para  todos  nós  que  nos

preocupamos  com  a  vida  na  BR-381:  a  perda  que  ocorrerá  em  Minas  Gerais,

especialmente  da  Usiminas,  por  causa da BR-381.  É claro  que  os  acionistas  da

Usiminas vão investir na Cosipa em São Paulo, onde as estradas são boas. Chega-se

com a produção ao porto muito rapidamente. Enquanto isso, Deputado Luiz Carlos

Miranda, após oito anos do governo do PT, a BR-381 está daquela mesma maneira

como  Juscelino  Kubitschek  construiu,  quando  um  caminhão  levava  7t.  Hoje  as

carretas levam 50t? V. Exa. domina essa matéria muito mais que eu. Mas V. Exa. traz

essa outra questão: o prejuízo que o governo federal tem trazido para Minas Gerais.

Agora estão prometendo uma comemoração, pois vem a duplicação, uma meia-sola

para a BR-040. 

No  trecho  mais  violento  da  BR-040,  há  aproximadamente  35  viadutos,  todos

estreitos, e vêm falar em recapeamento meia-sola! É isso o que estão dando para

Minas Gerais, Deputado Miranda.

Recentemente o Presidente Lula concedeu R$4.500.000.000,00 em renúncia fiscal

para a Fiat ir para Pernambuco; R$1.000.000.000,00 para o polo acrílico da Petrobras

ir para a Bahia. Por outro lado, V. Exa. mostra o que está acontecendo com a nossa

Usiminas em Ipatinga, no Vale do Aço, Minas Gerais: a deficiência na infraestrutura,

na  logística  da  rodovia  federal,  do  governo federal,  a  BR-381,  está  trazendo  um

grande prejuízo para Minas Gerais, para o Vale do Aço, para a Usiminas.
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Portanto quero saudá-lo por seu pronunciamento, Deputado Miranda, pelo qual V.

Exa. traz luz ao debate que temos travado. Temos falado das mortes ocorridas na BR-

381, mas a isso V. Exa. acrescenta o prejuízo e o desemprego que o governo federal

tem trazido para Ipatinga e Minas Gerais. Parabéns por seu pronunciamento. Muito

obrigado.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, Deputado João Leite. Quero lembrar

que, há algum tempo, circula pelo Brasil o livro “A Usina da Injustiça”, que se refere a

Volta  Redonda.  E  é  exatamente  essa  Volta  Redonda,  com  a  usina  de  injustiça,

maltratando os trabalhadores, que hoje está levando placas para serem laminadas

em Ipatinga, porque não estão produzindo em função do transporte que não temos.

Ou seja, há um prejuízo e um aperto irreparáveis para o nosso povo de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Luiz Carlos Miranda, quero

parabenizá-lo por sua eleição e pelas contribuições que tem a dar a esta Assembleia

Legislativa, como trabalhador e sindicalista. Também iniciei minha trajetória na política

como dirigente sindical na União dos Trabalhadores do Ensino e, depois, na Central

Única dos Trabalhadores, e acho que é sempre bom ter aqui mais um companheiro

na defesa dos trabalhadores.

Hoje, felizmente, comemoramos mais um recorde de empregos no Brasil - com o

compromisso feito pelo Presidente Lula e a luta das centrais sindicais, deixamos para

trás a época do desemprego em massa, do governo Fernando Henrique, do PSDB,

dos tucanos. Estou certo de que V. Exa. abraçará aqui a nossa bandeira de geração

de emprego e renda para os  trabalhadores.  Parabéns a V.  Exa.,  que engrossa a

bancada dos trabalhadores e dos sindicalistas nesta Casa.

O Deputado Luiz Carlos Miranda - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Como dizia

o saudoso Darcy Ribeiro, mineiro de Montes Claros, não vamos ficar a vida inteira

nos resignando; vamos sempre nos indignar diante das coisas erradas que vemos

neste país, e principalmente em Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco,

que  neste  instante  preside  a  reunião;  os  Srs.  Deputados;  as  Sras.  Deputadas;  a
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imprensa; os funcionários desta Casa; os telespectadores que nos assistem pela TV

Assembleia e todos os que se encontram nas galerias.

Sr. Presidente, antes de começar a minha fala, gostaria de registrar a presença de

dois  grandes  colegas  Deputados  e  de  cumprimentá-los:  Jayro  Lessa,  que

aniversariou  ontem,  e  Wander  Borges,  ex-Secretário  de  Desenvolvimento  Social.

Desejo a eles muita saúde, boa sorte e bom desempenho nas suas funções.

Sr.  Presidente,  lamentavelmente,  o  fato  que  me  traz  a  esta  tribuna  não  é  de

proporcionar muita alegria, considerando que o dia de ontem - 15 de março - foi uma

data triste na história do nosso Estado. Afinal, completaram-se 20 anos da extinção

da  MinasCaixa,  instituição  que  não  era  somente  um  banco,  mas  referência  de

desenvolvimento, com unidades na maioria dos Municípios mineiros. Eram cerca de

400  agências  espalhadas  por  todos  os  Estados,  compostas  por  competentes  e

dedicados funcionários que prestaram o melhor dos seus serviços a essa entidade e

ao nosso Estado.  Foi,  pois,  em 15/3/91,  exatamente  nessa data,  que o  desastre

aconteceu.  A  MinasCaixa  foi  fechada  em  decorrência  de  má  gestão  de  vários

dirigentes. A instituição foi utilizada por muitos como se fosse uma instituição pessoal,

da  qual  poucos  poderiam  usufruir  e  por  meio  da  qual  pequeno  grupo  poderia

alimentar  suas  ambições,  o  que  reduziu  o  patrimônio  desse  Banco  de  forma

lastimável. Ela, então, foi conduzida à intervenção do Banco Central, e pouco tempo

depois foi decretado o seu fechamento.

O que resultou da MinasCaixa? E seus devotados funcionários, que, espalhados

pelas cidades mineiras, em especial pelo interior,  contribuíam para a economia de

cada Município, visto que praticamente na maioria das cidades mineiras funcionava

uma agência da MinasCaixa? Naquela época, os funcionários da instituição também

fundaram e administraram a Prevcaixa, que era seu instituto privado de previdência e

assistência  médica,  conhecida  por  todos  como  uma  instituição  sólida  e

compromissada como o bem-estar social da família MinasCaixa. A Prevcaixa era o

orgulho dos funcionários  e, com o fechamento da MinasCaixa,  foi  transformada e

transferida por um e para um grupo gestor, passando a se chamar Previminas. Com o

passar do tempo, os funcionários da extinta MinasCaixa, hoje servidores do Estado,

perderam a sua referência dentro da própria Previminas e estão pagando um preço
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muito  alto  para  continuar  como beneficiários  de um plano de saúde construído e

constituído inicialmente por eles próprios. Infelizmente, ainda existe um funcionário da

antiga Minascaixa imbuído de profunda tristeza, tendo em vista diversos fatos não

resolvidos, tais como as pendências com a Previminas - já citei parte delas em várias

ocasiões em relação à Sobenca, ao Clube Minas Gerais, ex-Clube MinasCaixa, etc. 

No que se refere à absorção dos funcionários da extinta MinasCaixa pelo Estado,

por meio da Lei nº 10.470, de 1991, originária de um projeto de lei deste Deputado no

início do meu primeiro mandato nesta Casa, ficou determinado que os funcionários

fossem absorvidos pelo Estado, recebendo o mesmo vencimento que recebiam na

instituição MinasCaixa. Mas essa lei que o Estado constituiu não determinou os locais

para onde os servidores deveriam ser encaminhados, haja vista que muitos foram

conduzidos para cargos inferiores, principalmente os que residiam no interior, o que

os  privou  do  exercício  de  sua  capacidade  profissional,  chegando  a  causar-lhes

descrédito social e perda de representatividade junto às comunidades.

O tempo foi passando, e o mesmo governo que determinou, legalmente, a absorção

sem perdas de direitos e com vencimentos integrais retirou a vantagem pessoal dos

funcionários,  que  representava,  para  muitos,  o  maior  valor  de  sua  remuneração,

reconhecida dentro da própria Lei nº  10.470. Corrija-se: essa lei  é do governo do

Estado.  A  minha  lei  veio  anos  depois  para  corrigir  essa  distorção.  E  não  era

vantagem,  apesar  de  receber  esse  nome;  era  a  própria  remuneração.  Esses

servidores,  já  desanimados  e  amargurados,  perderam  mais  uma  vez,  sendo

humilhados  publicamente.  Muitos  caíram  em  forte  depressão,  outros  perderam  a

própria vida.

Tal situação durou seis anos, de 1994 até o ano de 2000, quando, nesta Assembleia

Legislativa, aprovamos uma lei de minha autoria com participação dos companheiros

desta Casa, que cotaram a seu favor. Depois de anos de trabalho e esforço junto com

os ex-funcionários, conseguimos resgatar a vantagem pessoal e, com ela, mais do

que o valor pecuniário, a dignidade e a honradez de uma categoria de servidores,

trabalhadores abnegados da extinta MinasCaixa,  instituição que nunca deveria ter

sido fechada ou destruída, se preferirem. Realmente, para eles, foi um momento de

grande vitória, de grande conquista.
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Atendendo à minha solicitação, felizmente, o Governador Anastasia enviou a esta

Casa projeto de lei  para a recomposição do valor da vantagem pessoal  em 10%,

retroativo a maio de 2010, naquele aumento dado ao funcionalismo público de todo o

Estado e que, mais uma vez, os funcionários da extinta MinasCaixa absorvidos pelo

Estado  ficaram  sem  receber.  O  Governador,  reconhecendo  a  necessidade  da

recomposição dessa diferença, mandou para esta Casa um projeto de lei para ser

votado aqui, neste primeiro semestre. Ele, que conhece esta causa e acompanha a

nossa  luta  pelos  servidores  da  MinasCaixa,  que  participa,  mesmo  antes  do

fechamento dessa instituição, com conhecimento prévio de toda a situação desses

funcionários, tem todo o sentimento de solidariedade para corrigir um pouco essas

distorções,  com  possibilidade  de  agora  mudar  definitivamente  esse  nome  de

“vantagem pessoal” - não se trata disso - para “valor remuneratório” ou “parcela de

vencimento básico remuneratório”. É remuneração, e seu nome tem de voltar a ser

esse.

Estamos, pois, acompanhando esse projeto de lei e vamos tentar, com a Secretária

Vilhena, na próxima semana, fazer uma emenda a esse projeto para que o governo

mande ou nos autorize recuperar o termo “vencimento básico remuneratório” em vez

de “vantagem pessoal”. 

Assim, poderemos tornar desnecessário o projeto de lei de nossa autoria, em que

pleiteamos  a  mudança  do  nome de  “vantagem pessoal”  para  “vencimento  básico

remuneratório”. 

Aproveito  também  esta  oportunidade  para  convidar  os  funcionários  da  extinta

MinasCaixa que fizeram parte da fundação da Prevcaixa, à época, hoje Previminas,

do Clube Minas Gerais e da Sobenca para que continuem participando ativamente

daquilo que contribuíram para que se tornasse realidade. Apoio a convocação que a

Diretoria do Clube Minas Gerais está fazendo para que, no dia 9 de abril, os antigos

funcionários da extinta MinasCaixa compareçam a um encontro, que ocorrerá das 10

às 16 horas, não para comemorar a data triste dos 20 anos - jamais -,  mas para

reagrupar velhos amigos, colegas de trabalho de toda a história daquele banco que

tanto  orgulho trouxe para  nosso Estado.  Após  20 anos  por  diversos caminhos,  o

sentimento de família jamais acabou e os domina até hoje.
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Reafirmo aos nobres colegas que continuarei na luta em defesa dos ex-MinasCaixa

e que em todo ano falarei neste dia, não com expressão de alegria, mas recordando

esse triste fato para que outros jamais venham a acontecer em nosso Estado. Uma

instituição segura financeiramente como era a MinasCaixa, ex-Nossa Caixa, ex-caixa

de  todos  os  mineiros,  não  poderia  ser  despedaçada  como foi  por  um  grupo  de

poucos. A MinasCaixa perdurará no coração dos mineiros, em especial no coração

daqueles servidores que dedicaram sua vida, seu trabalho, seu conhecimento, sua

competência  e  seu  esforço  pela  família  de  todos  os  mineiros  e  em  defesa  do

desenvolvimento de toda Minas Gerais.

Quero também cumprimentar os novos colegas em meu primeiro pronunciamento

na 17ª Legislatura, grandes colegas, provenientes de cidades e regiões, com uma

grande folha de trabalho já prestada aos cidadãos mineiros. Desejo-lhes uma boa

estada nesta Casa, que realizem seus sonhos e os daqueles que lhes confiaram seus

votos. O mandato não é nosso, cada um de nós só tem um voto. Se estamos aqui por

causa de milhares de votos de mineiros, foi porque acreditaram em cada um de nós.

Estamos representando-os porque não poderiam estar aqui na quantidade em que

votaram. Portanto, que cumpram bem esse papel e se realizem em plenitude pessoal,

atendendo os apelos e a confiança do povo que acreditou em cada um de vocês.

Cumprimento a nova Mesa, na pessoa do Deputado Inácio Franco, do nosso querido

PV.  Desejo-lhes  muito  êxito  e  sucesso  nos  dois  anos  de  profícuos  trabalhos  na

direção da nossa Assembleia. Somos um grupo, um time, ninguém faz nada sozinho

e precisamos somar esforços, estando juntos em todas as causas em defesa do povo

mineiro. 

Quero  ainda  comentar  -  aliás  vamos  agora  para  a  Comissão  de  Política

Agropecuária - um fato que aconteceu hoje. Estivemos com o Secretário de Meio

Ambiente solicitando o seu apoio na questão dos licenciamentos ambientais. Estamos

em um momento de transição na Secretaria de Meio Ambiente. O Secretário Adriano

Magalhães está se empenhando na reorganização da equipe, dos órgãos ambientais

no Estado, fundindo-os em um único, mas com grandeza ainda maior de prestação

de serviços ao povo de Minas Gerais, principalmente no que diz respeito à redução

das burocracias, da demora nas liberações para quem deseja produzir neste Estado.
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Estamos sempre ao lado do produtor rural, defendendo os que produzem, fornecem

empregos  e  estão  em busca  do  crescimento  do  Estado.  Sabemos  que  isso  não

acontece apenas em Minas Gerais. O Brasil tem-se estabelecido como o País que

está  superando  a  crise  financeira  mundial,  principalmente,  graças  ao  homem  do

campo, ao agronegócio e ao “varejismo” deste país. Esses são os dois setores que

mais empregam no nosso país. Tive oportunidade de ouvir  uma comparação feita

aqui: se o recurso destinado à implantação de uma empresa de automóvel, como a

Mercedes Benz em Juiz de Fora, fosse empregado no campo, resultaria de 100 a 200

vezes mais empregos do que nessa empresa. É o campo que mais produz e que

maior  renda  dá  a  todo  cidadão.  Para  terminar,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,

desejamos muito sucesso a todo o secretariado do governo, mas fundamentalmente

ao Secretário Adriano Magalhães e a sua equipe, para que desenvolvam um trabalho

que dê celeridade aos processos que pairam nessa Secretaria e que muitas vezes

demoram um tempo extraordinário, trazendo grande prejuízo a quem quer produzir e

contribuir  para  o  desenvolvimento  do  nosso  Estado.  O  Secretário  está  muito

consciencioso e determinado a realizar um grande trabalho em prol da celeridade e

da redução extrema da burocracia do governo, principalmente em relação às causas

ambientais,  minerais  e  relativas  à  produção  rural.  Essas  são  as  minhas

considerações da tarde de hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O  Deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  público

presente,  boa tarde.  Gostaria  de  cumprimentar  o  Vereador  Tininho de Brasília  de

Minas e,  em seu nome, cumprimentar  também todos os  Vereadores do  Norte  de

Minas, os estudantes que se encontram nas galerias e toda a população mineira que

nos  acompanha  em  mais  de  400  cidades  de  Minas,  pela  TV  Assembleia.  Srs.

Deputados, venho a esta tribuna primeiramente para agradecer o Norte de Minas, os

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, que me reconduziram ao segundo mandato com

uma condição muito favorável. Tive uma bela “performance” nas urnas, dobrando o

número de votos do primeiro para o segundo mandato. Então gostaria de agradecer -

pois ainda não o havia feito - a todos os nossos eleitores e colaboradores que nos

mantêm nesta Casa para defender o Norte do Estado, os Vales do Jequitinhonha e do
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Mucuri, o Noroeste, enfim, as regiões mais pobres do Estado. 

Venho a esta tribuna hoje especificamente para fazer denúncia de um fato ocorrido

nesta  Casa no dia  16  de  dezembro  do  ano passado.  Fiquei  quase a  legislatura

passada inteira utilizando-me desta tribuna quase todas as semanas para denunciar a

indústria da multa e a perseguição que os taxistas do Estado vinham sofrendo por

parte dos fiscais do DER. Especialmente no Norte de Minas, na região de Teófilo

Otôni, a perseguição era intensificada e patrocinada por algumas grandes empresas

de ônibus do Estado. Depois de tantas denúncias e várias audiências públicas para

discutir o tema, fui surpreendido, ao chegar aqui neste ano, com a aprovação, sem

nenhuma discussão por  esta Casa,  de uma lei  que vem realmente  regularizar  as

ações criminosas dos fiscais  do DER e beneficiar  apenas meia dúzia de grandes

empresas de ônibus do Estado. Só que minha denúncia era mais grave, porque a lei

sobre a qual estou falando, o Projeto de Lei nº 3.725/2009, que estava tramitando

nesta Casa e que dispõe sobre a apreensão de veículos em “blitz” ou em posto da

Polícia Rodoviária Estadual e dá outras providências, dizia o seguinte: “A Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: Art. 1º - Os veículos apreendidos por

irregularidade no Estado em “blitz”  realizada em rodovias  estaduais  ou postos  da

Polícia Rodoviária Estadual deverão permanecer no posto responsável pela operação

pelo prazo de 48 horas. Art. 2º - O prazo constante no artigo anterior será contado a

partir da apreensão do veículo e tem como finalidade dar ao infrator, quando possível,

a oportunidade de sanar a irregularidade no local da infração, conforme disciplina o §

1º do art. 270 do Código Nacional de Trânsito”.

Esta era a lei que estava em tramitação nesta Casa, de autoria do Deputado Dinis

Pinheiro, hoje Presidente. É uma lei  importante, justa,  que tem como objetivo dar

oportunidade ao proprietário de veículo preso em uma “blitz”, rebocado por infração.

Se a infração fosse por um problema de pagamento de documentos, de IPVA, por

exemplo, o condutor poderia, num prazo de 48 horas, ir a um banco, pagar e voltar

para buscar  o veículo.  É uma boa intenção do nosso Presidente,  Deputado Dinis

Pinheiro, é um projeto ótimo. Entretanto, fizeram um substitutivo no apagar das luzes

e aprovaram outro projeto - Deputado Luiz Henrique, o senhor é do Norte de Minas e

sabe do que estou falando - que não tem nada a ver, que não tem uma vírgula do que
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trata  o  projeto  original  do  Deputado  Dinis  Pinheiro.  O  substitutivo  do  Deputado

Gustavo Valadares vem apenas dar aos fiscais do DER autonomia para continuar o

terrorismo contra mais de 50 mil pais de família, mais de 50 mil táxis no interior do

Estado que prestam serviço, que ajudam a população. 

O projeto de lei que foi aprovado, Srs. Deputados, não tem nada a ver, não tem

uma vírgula de acordo com o projeto original. O projeto que foi aprovado estabelece

uma série  de  critérios  que  proíbem o  cidadão  de pegar  um  táxi  de  Manga  para

Montes Claros; que proíbem o cidadão de pegar um táxi de Caraí para Teófilo Otôni;

que proíbem o cidadão de pegar um táxi de Sete Lagoas para BH; que proíbem o

cidadão de pegar um táxi de Timóteo para Ipatinga, e assim por diante. Esse é o texto

que foi aprovado e que está proibindo o cidadão de Minas Gerais do direito de ir e vir,

com uma única finalidade: favorecer meia dúzia de empresas de ônibus. Isso é um

absurdo, é inaceitável.

Seria até interessante se tivéssemos 1 hora para discutir esse assunto, porque 15

minutos é muito pouco. Vejamos mais, as  sanções não param por aqui.  Além de

proibir  o  direito  de  transporte  por  táxi  no  Estado,  ainda estabelece uma série  de

penalidades absurdas. Por exemplo, serão aplicadas às pessoas físicas e jurídicas

que realizarem transportes clandestinos de passageiros as seguintes sanções: multa

de 500 Ufemgs e apreensão do veículo. O valor da multa, de acordo com o inciso I

desse artigo, será duplicado a partir da primeira reincidência. E mais: 25 Ufemgs por

dia  de apreensão,  ou seja,  se o  táxi  do sujeito  ficar  preso por  30  dias,  além do

pagamento de 500 Ufirs,  ele vai  pagar mais 750 Ufemgs.  Somando isso, como a

Ufemg é mais de R$2,00, ele vai pagar quase R$3.000,00 para tirar o táxi. Enfim, isso

extermina a atividade dos taxistas das pequenas cidades do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares,  que mora na Capital,  vem propor  mudança no

substitutivo - que gostaria de apelidar, Deputados Antônio Júlio e Rogério Correia, de

substitutivo “frankenstein”.  Como diz o meu colega Sávio Souza Cruz, é mais que

isso, é “frankenstein” com trâmite viciado, trâmite Ben Johnson, rápido e viciado. Para

exemplificar,  citamos  cidades  como  Chapada  Gaúcha  e  Miravânia,  no  Norte  do

Estado de Minas Gerais, onde não há nem sequer linha de ônibus, onde só existem

táxis.  Citamos também a cidade de Ibiracatu.  Vocês precisam conhecer  melhor  o
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Estado. O maior absurdo é o governo estadual sancionar essa lei sem nenhum veto.

E essa lei vai ainda mais adiante, pois não barrou apenas os taxistas. Colocaram uma

série de penduricalhos e alguns absurdos que mudaram outra lei, que não tem nada a

ver com isso. Um trecho da lei, em seu § 4º, estabelece: “Na hipótese de citação de

nomes de autoridades homenageadas na placa de inauguração a que se refere o

‘caput’, poderão ser incluídos nomes de parlamentares que tenham contribuído para a

realização da obra.” Até isso! Interferiram no projeto de lei do Dinis, que não tinha

nada a ver. Estabeleceu proibições aos taxistas, favoreceu cinco empresas de ônibus

do Estado e ainda autorizou a inclusão de nome de parlamentares em obras. Tudo

isso consta nesse substitutivo “frankenstein”, com um trâmite Ben Johnson, como diz

o Deputado Sávio Souza Cruz, rápido e viciado.

Esperamos que o Governador tenha bom-senso e que o Tribunal de Justiça e o

Ministério  Público tomem as  providências  para tornar  essa lei  inconstitucional,  lei

viciada, que tirará o emprego de mais de 50 mil pessoas no Estado. Que o governo

do Estado, imediatamente, dê ordem ao DER para o não cumprimento desse absurdo

aprovado nesta Casa e sancionado pelo Governador.

É com muito prazer que eu gostaria de ouvir a explicação do Deputado Gustavo

Valadares. Deputado, que motivo o levou a prejudicar tanta gente?

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - V. Exa. levanta a bola para eu poder

chutar. V. Exa. está defendendo o transporte clandestino, e eu sou contra. A licença

para transporte de táxi é municipal. O taxista tem licença para trabalhar e rodar no

Município, e jamais, em lugar algum do mundo...

O Deputado Paulo Guedes* - Se me permite dizer, então você não mora em Belo

Horizonte, porque o táxi de Belo Horizonte pode levar um passageiro a Confins.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - V. Exa. não entende essa lei. Existe

o  táxi  metropolitano.  V.  Exa.  precisa  estudar  melhor  as  leis  do  seu  Estado  e

representar melhor os seus eleitores, a começar sabendo que uma licença de táxi é

municipal e jamais poderá ultrapassar os limites do Município.

O Deputado Paulo Guedes* - V. Exa. está equivocado. Qualquer pessoa no Brasil

pode pegar um táxi em São Paulo e vir a Belo Horizonte.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - V. Exa. então está defendendo o
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transporte  clandestino,  perueiro,  que  Belo  Horizonte  e  outras  cidades  do  Estado

lutaram muito para extinguir.

O Deputado Paulo Guedes* - De jeito nenhum.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  O  que  fizemos  foi  regular  a

fiscalização.  Não  mudamos  a  lei,  não  proibimos  o  taxista  de  fazer  o  transporte

intermunicipal, porque isso era proibido na lei.

O Deputado Paulo Guedes* - A lei é que proíbe, por decreto.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - E mais: um colega de V. Exa., do seu

bloco parlamentar, Deputado Adalclever Lopes, a quem respeito muito, foi, comigo,

relator do projeto do substitutivo na Comissão de Transporte. Então comece V. Exa. a

questionar  essa  lei  dentro  da  sua  casa,  debaixo  do  seu  teto,  antes  de  fazer

acusações irresponsáveis. V. Exa. já foi meu colega durante quatro anos aqui, ficará

meu colega por mais quatro anos, e espero que passe a me respeitar e estude a

minha história. Não estou aqui defendendo “lobby” de ninguém, estou defendendo e

continuarei  defendendo  o  que  é  direito.  Sou  contra  o  transporte  clandestino  e

continuarei a defender que trabalhem e tenham condições de trabalhar aqueles que

têm a concessão para tal serviço. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Deputado Gustavo Valadares, não estou falando de

transporte clandestino, mas do taxista que tem autorização, que tem placa, que paga

imposto. É esse taxista que estou defendendo, e as pequenas empresas que têm

CNPJ, que pagam imposto ao Estado. Vocês estão penalizando todos os pequenos -

as pequenas empresas e os taxistas regulares. A lei é muito clara: o táxi que pegar

um passageiro em Manga e deixá-lo em Montes Claros, se pegar um passageiro em

Montes Claros para levar a Manga, é multado em 500 Ufirs. Se ficar 30 dias, paga

mais 750 Ufirs, dobrando a pena quando reincidir. Isso é o fim do taxista, porque,

Deputado Antônio Júlio, que conhece muito bem as cidades pequenas do interior de

Minas Gerais, e Deputado Tadeuzinho Leite, não tem sentido táxi em Capitão Enéias,

se não for para levar um passageiro a Montes Claros. Ninguém pega um táxi para

rodar em Capitão Enéias, ninguém pega um táxi para rodar dentro de Brasília de

Minas, ninguém pega um táxi para rodar dentro de Confins. O táxi de Confins é para

trazer  passageiros  a Belo Horizonte.  Ninguém pega um táxi para rodar  dentro de
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Chapada Gaúcha; o táxi de Chapada Gaúcha é para levar passageiros a Januária, a

São Francisco, a Arinos, a Brasília. Está tudo errado.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, estou ouvindo-o

atentamente.  Propus  a  criação  da  Região  Metropolitana  de  Montes  Claros  como

solução para o  Norte  de Minas.  Gostaria  de  contar  com seu apoio.  Dessa forma

construiremos  os  limites  da  cidade  de  Montes  Claros,  bem  como  o  colar

metropolitano.  Podemos,  com  isso,  oficializar  os  táxis  metropolitanos  em  nossa

região. Acho que a saída é essa. Temos de chamar não só o governo do Estado, mas

também o governo federal para pensar o transporte ferroviário. Não podemos ver as

estradas matando tanto. É isso que temos de pensar. Essa Região Metropolitana de

Montes Claros poderia vir a legalizar esse transporte, criando-se não só a região, mas

o colar metropolitano. Muito obrigado pelo aparte, Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado Luiz Henrique, a ideia de V. Exa.

é excelente. Acho que esta Casa tem de analisá-la com rapidez. Esse projeto tramitou

no apagar das luzes aqui nesta Casa. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Sr.

Presidente,  no  final  do ano acumulam-se muitos  projetos  para ser  votados,  como

Orçamento,  lei  delegada, enfim, uma confusão enorme. Então, colocar um projeto

desse, em que os Deputados acham que estão votando o projeto do Deputado Dinis

Pinheiro e,  ao mesmo tempo, desapercebidamente,  votam uma penalidade contra

milhares  de  pessoas  do  Estado,  não  podemos  admitir.  Trata-se  de  defesa  de

pequenos grupos. Muito me admira o Deputado Gustavo Valadares vir aqui dizer que

não está defendendo as empresas. Está defendendo um grupo de empresas, pois

isso aqui visa apenas proteger as grandes empresas de ônibus do Estado. É claro e

evidente que há aqui uma segunda intenção nesse projeto. Ninguém viria aqui da

noite para o dia para propor uma lei  tão absurda no apagar  das luzes para ferir,

impedir,  tirar  o  emprego  de  milhares  de  pessoas,  de  mais  de  50  mil  taxistas

legalizados.  Não estou falando de transporte clandestino,  mas de mais  de 50 mil

taxistas legalizados, que pagam impostos, que trabalham e que precisam sustentar

suas famílias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.
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A Deputada Liza Prado - Boa tarde a todos. Quero apresentar um requerimento

referente às licenças ambientais para as comunidades pesqueiras. É impressionante

como a comunidade que trabalha com a agricultura familiar  por meio do pescado

consegue melhorar a renda familiar. Percebemos que o Estado de Minas Gerais, um

grande  produtor,  inclusive  de  peixes  ornamentais,  produz,  cria,  mas  quem  leva

vantagem, quem exporta é o Estado de São Paulo. As comunidades têm passado por

muitas dificuldades por não conseguirem a liberação ambiental. A Ministra da Pesca

esteve  em  Minas  Gerais,  conversou  com  o  Governador.  Espero  que  tanto  a

superintendência quanto as Secretarias afins agilizem, o mais rapidamente possível,

as licenças ambientais. Iraí de Minas tem oito comunidades de produtores rurais que,

agora, para complementar as suas rendas, estão com alguns tanques de peixes. O

mesmo acontece em Uberlândia e em Araguari. Poderia ser uma fonte de renda para

os  assentamentos  que  não  conseguem  apoio  técnico,  em que as  mulheres  e  os

homens têm dificuldade de obter uma renda melhor. Às vezes produzem queijo, um

docinho, uma verdura, mas isso não é suficiente para sobreviverem. Têm na pesca

uma  grande  alternativa  para  a  solução  desse  problema,  mas  convivem  com  a

dificuldade de ter a licença ambiental. O Governador do Acre apresentou uma medida

interessante: diminuir  o módulo de hectares da exigência da lei  para licença. São

pequenos  públicos  de  comunidades  rurais  que  não  precisariam  de  licença,  já

estariam  liberados.  Com  certeza,  o  Governador  Anastasia  acatará  nosso  pedido,

ouvirá a Ministra, e agilizaremos a licença, isso beneficiará a merenda escolar. Como

Deputado  Federal,  Elismar  Prado  foi  grande  incentivador  dessa  lei,  sabe  que  o

pescado pode fazer parte da nossa alimentação e melhorar a alimentação das nossas

crianças. 

O  Deputado  Elismar  Prado  (em aparte)*  -  Agradeço  a  Deputada  Liza  Prado  e

parabenizo a iniciativa de V. Exa., que está em uma atuação combativa e firme junto

às comunidades pesqueiras. Sabemos do gigantesco potencial de recursos hídricos

que o Estado de Minas tem. Realmente,  precisamos estabelecer políticas. Espero

que o Estado tenha sensibilidade de fazer sua parte, para que possamos inserir esse

assunto na discussão da agricultura familiar. No Ministério do Desenvolvimento Social

e Combate à Fome - MDS - em Brasília, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA
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- foi um dos itens do projeto de minha autoria que originou a nova lei da merenda. O

programa se originou a partir  do projeto de minha autoria, que concedeu merenda

escolar a todos os alunos do ensino médio, que antes não a recebiam. Ao mesmo

tempo, colocamos o item nessa lei que diz que 30 % dos recursos do orçamento do

Programa Nacional  de Alimentação Escolar é destinado para a compra direta dos

produtos da agricultura familiar, o PAA. Seria extraordinário inserirmos o pescado no

contexto de incentivo à agricultura familiar, incluindo-o inclusive na merenda, gerando,

assim, uma alimentação mais saudável aos estudantes. Da mesma forma, isso gerará

muito emprego e renda a essas comunidades, como já ocorre na zona rural, onde

milhares de famílias recebem o recurso do PAA facilitado, sem burocracia. Assim, têm

sua renda, fornecendo os produtos para a merenda escolar. 

Gostaria de parabenizar V. Exa. pela iniciativa e por esse brilhante trabalho que

beneficiará muito as comunidades do Estado de Minas. Estou inscrito para falar, mas

não haverá  tempo disponível  nessa fase.  Parabenizo também os estudantes pelo

movimento em defesa do novo marco regulatório e da proposta de criação do fundo

social do minério. Como sabemos, Minas é o Estado que detém as maiores riquezas

minerais, fazendo jus ao seu nome. Em outro momento, repercutirei a campanha do

movimento estudantil, lendo, até mesmo, o documento da União Colegial de Minas

Gerais, filiada à União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES -, à União

Estadual  dos  Estudantes  -  UEE -  e  à  UFMG.  Parabenizo  toda a  juventude pela

campanha.  Procuraremos  maiores  espaços  para  reproduzir  e  defender  essa

bandeira. Obrigado, Deputado Liza Prado. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho em

defesa das comunidades do Estado de Minas, principalmente no que diz respeito à

pesca. 

A  Deputada  Liza  Prado  -  Deputado  Elismar  Prado,  estou  apresentando

requerimento a várias secretarias do governo para agilizar as licenças ambientais,

para ser mais rápido e fazer um trabalho junto à Superintendência responsável pelo

combate à fome. Essa é uma proposta da Presidente Dilma, que estará amanhã em

Uberaba, para que a miséria e a fome sejam combatidas. A questão da pesca pode

ser uma das saídas para isso, pois Minas tem enorme potencial.

Para  que  possamos  ter  um  aquífero  naquela  região,  apresentarei  propostas
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também nesse sentido. Quando tivermos um tempo mais extenso, gostaria de falar

nisso. 

Sr. Presidente, aproveito para falar mais sobre a alimentação. Apresentei um projeto

importante  para  nossas  crianças  e  adolescentes  do  Estado  de  Minas  Gerais,  no

sentido  de  regulamentarmos  a  publicidade  de  alimentos  destinada  a  crianças  e

adolescentes quando os alimentos ou bebidas apresentarem alto grau de gorduras

“trans”, baixo teor nutritivo, ou quando os produtos utilizarem personagens infantis ou

celebridades para chamar a atenção das crianças. A publicidade faz uso da falta de

formação  completa  das  crianças,  fazendo  com  que  elas  sejam  induzidas  a  um

consumismo exacerbado. 

Quem nunca foi ao supermercado com uma criança que não quer a bolsa da “Hello

Kit”,  o Toddynho que tem um determinado personagem ou um Danoninho porque

alimenta não sei de que forma? Essa maneira de consumir determinados alimentos,

principalmente “fast foods,” por causa de um brinquedo, incentiva a criança a não ter

uma  alimentação  saudável  e  a  ser  induzida  pela  publicidade.  Então,  estou

apresentando  também  esse  projeto  para  que  se  estipule  um  horário  para  essas

publicidades, a fim de que as crianças não queiram consumir apenas bebidas com

alto teor de sódio ou baixos nutrientes. Na verdade, esse é um projeto interessante.

Estou regulamentando o horário em que deve ocorrer essa publicidade. Sei que não é

uma matéria fácil. Quem trabalha com criança e adolescente entende que esses não

podem ser utilizados como mercado nem preço por esse consumismo do sistema

capitalista. O interesse financeiro não pode falar mais alto do que a formação total e

intelectual  da criança.  É preciso regulamentar mesmo. Criança não pode ser  alvo

disso. Muitos países da Europa e os EUA já têm regulamentada essa matéria. Solicito

a todas as Comissões que colaborem com esta Deputada para que esse projeto seja

aprovado e realizemos um trabalho. A Anvisa apresentou uma resolução que não

aguentou a pressão da indústria, cujo “lobby” é muito forte. 

Portanto é  preciso que os conselhos  tutelares,  as  promotorias  da  infância  e da

juventude, as associações, a população e a sociedade civil sejam mais fortes, assim

como  este  Parlamento,  para  não  aceitarmos  esse  tipo  de  interferência  e

regulamentarmos essa matéria. A Constituição Federal nos permite isso, assim como
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o Estatuto da Criança. Temos legislações suficientes e autonomia para regulamentá-

la. É uma matéria concorrente. Naquilo que couber à lei geral podemos legislar. É

uma matéria constitucional e tem um apelo em todos os aspectos.

Então,  espero  obter  o  apoio  desta  Casa  para  discutirmos  esse  assunto  que

considero bastante importante. Além disso, que realizemos os debates necessários

para  que  as  nossas  crianças  não  sejam  alvo  dessas  publicidades  ou  desses

brinquedos,  que,  às  vezes,  nem são regulamentados pelo  Inmetro.  A fiscalização

deixa muito a desejar, pois faltam funcionários nos órgãos de defesa do consumidor.

Portanto estou apresentando esse requerimento. Aproveito para explicitar também a

minha preocupação com o número de reclamações que recebemos referentes aos

radares.  Ontem  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  apresentou  uma

documentação por unanimidade. A partir daquela matéria veiculada no Fantástico e

após a manifestação da Comissão de Defesa do Consumidor quanto à suspeita de

contratos com irregularidades, estamos recebendo telefonemas a todo momento de

pessoas  questionando  essa  indústria  da  multa.  Aqueles  aparelhos  parecendo

monstros ficam a espreitar para bater a carteira do contribuinte e do consumidor e,

muitas vezes, não são para educar, mas, sim, punir. Quanto ao que for correto ou

certo,  precisamos tomar  muito cuidado,  porque há muitas  Prefeituras  que fizeram

essas  licitações.  Os  radares  são  importantes  para  conterem,  às  vezes,  a

irresponsabilidade de muitos motoristas, mas precisamos tomar cuidado. Espero que

os Deputados colaborem por meio de documentos e propostas, para que a Comissão

faça uma apuração decente, responsável e muito séria, a fim de não permitirmos que

matérias  como essas venham a ocorrer  nas  nossas  cidades e  haja  esse tipo  de

comportamento por aqui. 

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - A Presidência registra a presença, nas

galerias, de alunos do 4º período do curso de Direito da Unipac Betim, que estão

acompanhando os trabalhos desta Assembleia, e os cumprimenta. 

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

-  A seguir,  o  Sr.  Presidente  designa,  cada  uma por  sua  vez,  os  membros  das

Comissões  Especiais  para  Emitir  Parecer  sobre  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 1, 2, 8, 9, 10 e 11/2011 e sobre as indicações, feitas pelo Governador

do Estado, dos nomes dos Srs. Antônio Abrahão Caram Filho para o cargo de Diretor

da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG -, Tadeu José de Mendonça para o

cargo  de  Presidente  do  Instituto  de  Metrologia  e  Qualidade  do Estado  de  Minas

Gerais - Ipem -, Jorge André Periquito para o cargo de Presidente da Fundação de

Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig - e José Geraldo Oliveira Silva

para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -, da Sra.

Ana Maria Pacheco para o cargo de Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto -

Faop  -,  dos  Srs.  Carlos  Alberto  Pavan  Alvim  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG -, Cel. PM Eduardo Mendes de

Sousa  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores

Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, Altino Rodrigues Neto para o cargo de

Diretor-Geral  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA -  e  Luiz  Afonso  Vaz  de

Oliveira para o cargo de Presidente da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, das

Sras. Irene de Melo Pinheiro para o cargo de Presidente da Fundação Helena Antipoff

- FHA - e Solanda Steckelberg Silva para o cargo de Presidente da Fundação Clóvis

Salgado - FCS -, do Sr. José Cláudio Junqueira Ribeiro para o cargo de Presidente da

Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, das Sras. Marilena Chaves para o

cargo de Presidente da Fundação João Pinheiro - FJP - e Jomara Alves da Silva para

o cargo de Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais  -  Ipsemg  -  e  dos  Srs.  Antônio  Carlos  Barros  Martins  para  o  cargo  de

Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig -, José Élcio
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Santos  Monteze  para  o  cargo de Diretor-Geral  do  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, Gerson Barros de Carvalho para o

cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento  de  Obras  Públicas  do  Estado  de Minas

Gerais - Deop-MG - e Octávio Elísio Alves de Brito para o cargo de Presidente da

Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas - Hidroex -, que foram publicadas na edição anterior.

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  239/2011,  da

Comissão de Defesa do Consumidor, 240 e 241/2011, da Comissão de Transporte, e

242/2011,  da  Comissão  do  Trabalho.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Minas  e  Energia  -  aprovação,  na  1ª  Reunião

Ordinária, em 3/3/2011, do Requerimento nº 74/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz;

de Esporte - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 15/3/2011, do Requerimento nº

198/2011, do Deputado João Vítor Xavier; de Transporte - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária,  em  15/3/2011,  dos  Requerimentos  nºs  186  e  187/2011,  do  Deputado

Anselmo José Domingos, 188/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 197/2011,

do Deputado Hélio Gomes, e 202/2011, da Comissão de Segurança Pública; de Meio

Ambiente - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 15/3/2011, do Requerimento nº

166/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana;  de  Turismo  -  aprovação,  na  1ª  Reunião

Ordinária,  em  15/3/2011,  dos  Requerimentos  nºs  75/2011,  do  Deputado  Duarte

Bechir, 126/2011, do Deputado Jayro Lessa, e 130 e 132/2011, do Deputado Doutor

Viana;  de  Defesa  do  Consumidor  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em

15/3/2011,  do  Requerimento  nº  195/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado;  e  de

Segurança  Pública  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  15/3/2011,  dos

Requerimentos nºs 182/2011, do Deputado Jayro Lessa, e 183/2011, do Deputado

Duarte Bechir (Ciente. Publique-se); e pelo Deputado Rogério Correia, cujo teor foi

publicado na edição anterior.
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  do  Deputado  Célio  Moreira  (2)

solicitando  a  retirada  de  tramitação  dos  Projetos  de  Lei  nºs  437  e  441/2011

(Arquivem-se os projetos); e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento

Interno, requerimentos dos Deputados Célio Moreira solicitando o desarquivamento

do  Projeto  de  Lei  nº  4.253/2010,  Dalmo  Ribeiro  Silva  (10)  solicitando  o

desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 135, 144, 152, 154, 157, 813, 1.513, 1.578 e

1.654/2007 e 3.039/2009, Deiró Marra (6) solicitando o desarquivamento dos Projetos

de Lei nºs 1.469/2007, 2.116/2008, 3.788 e 3.930/2009, 4.292 e 5.063/2010, Paulo

Guedes  (21)  solicitando  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.921/2007,

2.501,  2.511,  2.512,  2.515,  2.538,  2.541,  2.542,  2.543  e  2.544/2008,  3.513  e

3.621/2009,  4.264,  4.269,  4.729,  4.816,  4.863,  4.931,  5.023,  5.024  e  5.025/2010,

Gustavo Valadares (36) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 39,

159, 160, 166, 167, 175, 180, 181, 1.063, 1.201, 1.316, 1.465 e 1.588/2007, 2.058 e

2.179/2008,  3.483,  3.588,  3.667,  3.969,  4.091,  4.094,  4.115  e  4.116/2009,  4.183,

4.184,  4.185,  4.186,  4.188,  4.407,  4.507,  4.972,  4.990,  4.991,  5.041,  5.061  e

5.062/2010, Juninho Araújo (8) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs

2.569, 2.571 e 2.866/2008, 3.456 e 3.920/2009, 4.218, 4.408 e 4.566/2010, Carlin

Moura  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.084/2010,  Adelmo

Carneiro Leão (4) solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 4.441, 4.442,

4.445 e 4.533/2010, Dilzon Melo (2) solicitando o desarquivamento dos Projetos de

Lei  nºs 4.524 e 4.636/2010,  André Quintão (2) solicitando o desarquivamento dos

Projetos  de  Lei  nºs  3.950/2009  e  5.054/2010,  Dinis  Pinheiro  solicitando  o

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.629/2010, Antônio Carlos Arantes solicitando

o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.093/2010,  João  Leite  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.812/2010,  e  Almir  Paraca  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  51/2009,  e  das  Deputadas

Rosângela Reis  (3)  solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei  nºs  601 e

604/2003  e  528/2007,  Maria  Tereza  Lara  (2)  solicitando  o  desarquivamento  dos

Projetos de Lei nºs 3.418/2009 e 4.511/2010, e Ana Maria Resende (32) solicitando o
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desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 412, 413, 414, 416, 454, 455, 503, 1.550 e

1.775/2007,  2.493,  2.594,  2.595,  2.727 e  2.800/2008,  3.098,  3.382,  3.635,  3.636,

3.706, 3.752, 4.020 e 4.134/2009, 4.220, 4.221, 4.482, 4.515, 4.654, 4.802, 4.883,

4.884, 4.928 e 5.078/2010.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando à

Secretaria da Fazenda do Município de Contagem informações sobre a arrecadação

tributária  desse  Município,  por  tributo,  nos  últimos  5  anos.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O Sr.  Presidente (Deputado Rômulo Viegas) -  Requerimento do  Deputado Inácio

Franco  solicitando  ao  Superintendente  Regional  do  DNIT  no  Estado  informações

sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal para a duplicação

da BR-040,  no  trecho que liga  Belo  Horizonte  ao  Rio de  Janeiro.  Em votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado Gustavo Valadares solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Rômulo Viegas. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.  Com a palavra, o

Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público  das  galerias,  venho  pedir  a  atenção  principalmente  daqueles  que  nos

assistem neste momento, pois os debates entre Oposição e Situação são muito ricos

e temos necessidade de fazer esclarecimentos. Alguns integrantes do Bloco Minas

sem Censura,  da Oposição, já disseram várias vezes que precisam sair  correndo

daqui  para  Brasília  e  chamar  a  atenção  da  Presidente  Dilma  para  que  ela  não

prejudique Minas Gerais, em função dos pronunciamentos do nosso grande estadista,

ex-Deputado  Federal,  ex-Governador  e  atual  Senador  Aécio  Neves.  Ou  seja,

entende-se que o Bloco Minas sem Censura não admite censuras, mas lá tem que

haver  censura.  Se o Senador  Aécio Neves fizer  críticas, ou seja,  seu trabalho de
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oposição, teremos censura? Isso é extremamente preocupante, porque o trabalho da

Oposição e da Situação é o debate das ideias e a riqueza da exposição de suas

proposições. Mas há uma incoerência, pois, se o Senador Aécio Neves externar o

que  pensa  a  respeito  de  várias  ações  do  governo  federal,  Minas  Gerais  será

prejudicada, e o Bloco Minas sem Censura terá que correr para Brasília para alertar a

Presidente Dilma.

Parece-me que a Presidente Dilma é mais carioca do que mineira, porque tem um

olhar diferenciado para o Rio de Janeiro, como mostrou no caso das enchentes e do

incêndio nos barracões das escolas  de samba.  Minas Gerais  está aguardando.  E

vamos  aguardar,  Deputado  Inácio  Franco,  os  reflexos  do  que  aconteceu  com  a

economia japonesa na economia mineira, pois são nossos parceiros. E o Bloco Minas

sem Censura terá que correr a Brasília,  pois,  se a voz do grande estadista Aécio

Neves fizer críticas ao governo federal, Minas poderá ser prejudicada. Isso é difícil de

entender.

Há ainda mais. Quero fazer um alerta no Plenário desta Casa, pois estou muito

preocupado  com os  nossos  Prefeitos.  V.  Exa.,  Deputado  Inácio  Franco,  deve  ter

também  vários  amigos  nos  Executivos  Municipais.  Quando  os  Prefeitos  mineiros

assinam convênios com o governo do Estado, em 15, 20 dias o dinheiro está na conta

para a realização das obras. Ah, Deputados Fabiano e Bosco, quando isso acontece

com o governo federal é uma luta. As construtoras ficam nas portas das prefeituras

querendo receber, e os Prefeitos sem condições de pagar, pois não há repasse dos

recursos conveniados. Aí dizem que os Prefeitos não sabem fazer projetos. Estranho.

Então,  como eles conseguem fazer projetos para Minas Gerais? Eles conseguem.

Entretanto, com o governo federal é uma dificuldade, e muitos Prefeitos estão sendo

cobrados nas portas de casa e de prefeituras. Há algumas obras inacabadas e outras

acabadas, mas o dinheiro não sai.

Então  deixo  uma  pergunta:  é  um  estardalhaço  de  “marketing”  em  relação  à

distribuição  desses  recursos  financeiros?  Criticam  muito  Minas  Gerais  pela

publicidade. O ex-Presidente Lula gastou R$3.000.000.000,00 em publicidade, três

vezes mais que o seu antecessor. Entretanto, o Bloco Minas sem Censura diz que

isso ocorreu porque muitas obras foram revisadas e tiveram de divulgá-las. Para nós
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não pode, mas para o lado de lá sim. Essas coisas realmente nos preocupam.

Gostaria que você que nos assiste ficasse atento agora com ótimas notícias. Com

todos  esses  problemas,  Minas  Gerais  tem  um  super-PIB,  um  hiper-PIB.  Quero

parabenizar o Governador Anastasia e o ex-Governador Aécio Neves, que traçaram

essa trilha de desenvolvimento em nosso Estado, e agora colhemos os frutos, pois a

economia de Minas está forte, aqueceu-se, bateu recorde nacional para o Presidente.

A média nacional é de 7%, e Minas atingiu a marca de 10,9%. O Deputado João Leite

vai contribuir conosco falando sobre o PIB.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Rômulo Viegas. V. Exa.

faz  um  discurso  importante  e  trata  da  questão  da  Oposição  na  Assembleia

Legislativa.  Isso  é  interessante,  pois  este  Parlamento  possui  uma  norma,  o

Regimento Interno. Ontem houve algumas manifestações da Oposição nesta Casa.

Parece que vamos ter de repensar a maneira pela qual vamo-nos tratar aqui. Lemos

nas  notícias  de  hoje  que  a  Oposição  está  pichando  Belo  Horizonte.  Há  casas

pichadas com dizeres do Bloco Minas sem Censura e da violação do Regimento da

Assembleia Legislativa.

É importante dizer também que tivemos uma eleição em que o nosso Governador

venceu em primeiro turno. Nós, do PSDB, e os outros partidos que compõem a base

do governo fomos escolhidos para apoiar este governo na Assembleia Legislativa.

Não abrimos  mão disso.  O povo de  Minas  Gerais  escolheu em primeiro  turno  o

Governador. Os Deputados João Leite, Rômulo Viegas, Fabiano Tolentino e Bosco,

uma grande base, apoiam o Governador Anastasia. Vamos apoiá-lo, e nada nos vai

fazer recuar dessa decisão. Apoiamos por entendermos que é um governo vitorioso

em  Minas  Gerais.  A  população  também  fez  essa  avaliação.  Vejam  os  números

auspiciosos. Como V. Exa. disse muito bem, o hiper-PIB de Minas Gerais. Na série

histórica que se iniciou em 1995, esse é o maior PIB que Minas Gerais já alcançou. O

crescimento  de  Minas  é  de  mais  de  10%.  É  assim  que  se  governa  um  Estado.

Tivemos  oportunidade  de  fazer  parte  do  governo  Aécio  Neves,  V.  Exa.  como

Secretário  do  Trabalho,  eu  estava  na  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  e

pudemos  perceber  como este  Estado  foi  administrado.  Com  rigor.  Hoje  estamos

colhendo.  Minas  Gerais  está colhendo esses dados,  que são históricos no nosso
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Estado. 

Deputado  Rômulo  Viegas,  o  sucesso  do  Senador  Aécio  Neves  -  sucesso

reconhecido pelo povo de Minas Gerais e do Brasil, pelo PSDB, partido do Senador, e

também  por  vários  partidos  e  pela  população  -  incomoda  muito  a  Oposição.  A

Oposição está mirando no Senador Aécio Neves, está tentando bater no Senador.

Entretanto, quanto mais ela o fizer, mais ele crescerá. Ele está incomodando. Eles

também tentam bater  no  nosso Governador  Anastasia,  gestor  aprovado,  mas  ele

segue apresentando esses números. Ao lembrar do nosso Governador, lembro-me

sempre  de  um  pensamento  cristão:  quem  não  planeja  planeja  fracassar.  Mas  o

Governador Anastasia sempre faz o contrário: planeja sempre. Por isso Minas Gerais

está colhendo essa grande vitória.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Acompanhamos com muita alegria os números

do governo de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas* - Obrigado, nobre Deputado João Leite, grande Líder

e amigo, irmão em fé.

Quero dizer novamente para você que nos assiste: precisamos estar atentos ao

pronunciamento para saber se ele tem coerência ou não. Se aqui não pode haver

censura, Brasília também não pode admiti-la. E não será a voz do grande líder Aécio

Neves que prejudicará Minas Gerais. Afinal,  entendo claramente que a Presidente

Dilma,  por  todo o  seu currículo e  histórico,  é  uma democrata.  Por  isso  não vejo

necessidade de correria do bloco da Oposição para Brasília a fim de, como foi dito da

tribuna, minimizar as vozes do querido Senador Aécio Neves. Um parlamentar desta

geração,  Deputado  Federal  por  mais  de  16  anos,  Deputados  Fabiano  Tolentino,

Bosco, Pompílio Canavez e André Quintão, homem público, por oito anos Governador

neste Estado, sem nada a manchar sua vida pública, é realmente de se elogiar. Tenho

certeza de que ele ainda contribuirá muito para o Estado e para o País.

Há  uma  reflexão  que  também  gostaria  de  deixar  registrada  aqui.  No  meu

entendimento, Oposição e Situação, Deputado Bonifácio Mourão, caro Líder, devem

se debater com muitas ideias. Mas há momentos em nossa história em que tanto a

Situação  quanto  a  Oposição devem  buscar  elogios  para  os  gestores,  sejam eles

Prefeitos, sejam eles Governadores, sejam eles Presidentes. Isso porque cada um
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deles  deu sua contribuição,  ajudou no crescimento  deste  país.  Observamos  isso,

Deputado Bonifácio Mourão, sabe por quê? Olhe que interessante; busquemos nos

anais desta Casa um pouco da nossa história.  Quando o Governador  era o atual

Deputado Federal Newton Cardoso, havia aqui uma oposição veemente a ele, uma

crítica rigorosa, ferrenha. Passou-se um tempo e os que o criticavam o apoiaram na

candidatura ao governo de Minas e ao Senado. Muito bem, é uma evolução, troca de

ideias,  melhorou-se  o  pensamento.  O  ex-Presidente  Fernando  Collor,  que,  sem

dúvida alguma, no meu entendimento,  abriu o comércio brasileiro -  ele teve essa

grande façanha em sua vida pública -, foi criticado por todos nós, pelo meu partido,

PSDB, sofreu “impeachment” e hoje está de braços dados com a companheirada do

PT, nos corredores do Planalto. Isso é evolução. Há momentos - para que quem nos

assiste não fique muito confuso, ou se perguntando como é isso - que criticamos. Às

vezes o Bloco sem Censura vem aqui, muito ferrenho, criticar. Parece que eles têm

uma doença como aquela que temos na vista, conjuntivite, parece que eles têm uma

chamada “aecetiste”, que é a doença de Aécio. Eles almoçam e jantam pensando no

Aécio. Mas ele tem a aprovação da maioria dos mineiros, foi reconduzido ao governo

de Minas,  teve uma votação histórica como Senador,  é homem de vida tranquila,

serena,  bonita,  elegante.  Mais  ainda,  ele  faz  oposição  no  Planalto  com  classe,

determinação. É claro que colheremos frutos dessas parcerias. 

Solicito a atenção de todos. Oposição e Situação cumprem muito bem o papel do

debate, mas há uma frase simples que diz o seguinte: na política, os companheiros

de ontem podem ser os adversários de hoje, e os adversários de hoje, podem ser os

companheiros de amanhã. É uma verdadeira salada de frutas. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Bonifácio  Mourão

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Fabiano Tolentino. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Inácio  Franco,

companheiros  de  região,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  imprensa  sempre
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presente, servidores desta Casa, público que nos visita, telespectadores da nossa TV

Assembleia,  boa  tarde.  Primeiramente  gostaria  de  parabenizar  Prefeitos,  Vice-

Prefeitos  e  organizadores  dos  carnavais  de  todas  as  Minas  Gerais.  Acho  que

realmente esse é um ponto marcante que ainda não foi abordado nesta Casa. Passou

a folia de Momo, e tivemos a oportunidade de ir a várias cidades. Penso que é o

momento de fazermos menção à justificativa da grande folia, que é o nosso Carnaval,

alegria contagiante das festas que tivemos em todas as Minas Gerais.

Parabenizo  as  grandes  cidades,  como  Mariana  e  Ouro  Preto,  pelo  Carnaval.

Parabenizo também a região Centro-Oeste, onde tive a oportunidade de fazer várias

visitas. Infelizmente Divinópolis foi crescendo e perdeu a tradição de festejar a data

original  do  Carnaval.  Contudo,  temos  um  pré-Carnaval,  que  se  iniciou  comigo,

quando eu era Secretário de Esporte, Lazer e Turismo de Divinópolis, e que vem-se

tornando um bom evento na cidade. Temos, em Divinópolis, grandes eventos, como a

Festa Nacional da Cerveja e a Divinaexpo, terceira melhor exposição de rodeio do

Brasil,  perdendo  apenas  para  Barretos  e  Jaguariúna.  Divinópólis,  que  ocupa  a

terceira colocação, é uma cidade de grandes eventos. Não tivemos a oportunidade de

ter o Carnaval na data carnavalesca, e, sim, o pré-Carnaval, evento muito bom que

levou vários foliões ao Parque de Exposições. Trata-se de um evento gratuito que a

Prefeitura vem promovendo desde o meu mandato como Secretário, há quatro anos.

Visitamos várias cidades, Deputado Rômulo, e fiquei feliz, porque nossa região vem

mantendo  a  tradição.  Fomos  a  Carmo  do  Cajuru  e  a  São  Gonçalo.  Amanhã

estaremos presentes na posse do Prefeito de São Gonçalo, Ângelo Roncalli, na AMM.

Ficamos muito felizes pelo fato de o Prefeito de nossa região estar representando

essa Associação.

Em Abaeté, o Carnaval foi espetacular, com muita gente e foliões na praça e na

cidade. Foi uma alegria contagiante. Estivemos também em Pitangui.  Fizemos um

roteiro: Santo Antônio do Monte, Luz, Estrela do Indaiá e Oliveira, cujo Carnaval de

rua é espetacular e muito gostoso. As casas são animadas e representam realmente

a alegria do Carnaval. É muito bom ver isso. Em Carmo da Mata, o Prefeito Milton

Neto  promoveu  uma  festa  maravilhosa,  com  blocos  na  rua  e  com  um  “show”

espetacular de Rodrigo Bergall. Em Pitangui, tivemos o Brotos do Samba, banda da



1161
____________________________________________________________________________

nossa cidade de Divinópolis. Estivemos em Cláudio, com o Prefeito Adalberto, em

São Sebastião do Oeste e em Itapecerica. Portanto, foi uma maratona. Visitamos 12

cidades em quatro dias, o que foi muito gostoso. Vimos amigos, aumentamos nosso

laços de contato. Com certeza, foram dias marcantes na nossa trajetória política. É

importante  estarmos  presentes  e,  no  momento  de  vibração  e  de  alegria,

conversarmos e levarmos temas para a cidade. Fizemos isso no Carnaval.  Muitas

pessoas preferem descansar nessa data, mas optamos por trabalhar e ver como o

Carnaval, folia de Momo, está em nossas Minas Gerais e em nossa região Centro-

Oeste.

Não poderia deixar,  neste  momento,  de  dizer  a  todas as Minas  Gerais  como é

importante mantermos a tradição do nosso Carnaval, porque essa festa leva divisas

para a cidade, leva recursos e atrai turismo. É muito importante termos cada vez mais

alternativas  para  esses dias  maravilhosos,  para  esses dias  de  alegria.  Apesar  da

chuva, já que choveu bastante, todos aproveitaram muito o Carnaval.

Sr. Presidente, meu segundo ponto da pauta é que estamos completando 45 dias

de  mandato.  Fico  muito  feliz  em  estar  na  presença  de  V.  Exas.  Fui  muito  bem

recebido por todos os servidores nesta Casa e fico muito feliz por já estar inserido no

contexto da nossa Assembleia Legislativa. Os Deputados e as Deputadas atenderam

muito  bem  todos  os  nossos  pedidos  e  em  todos  os  momentos  em  que  tivemos

alguma  dúvida.  Iniciamos  hoje  as  votações.  Realmente,  estou  muito  feliz.  É

gratificante  estar  aqui,  representar  a  nossa  região,  as  nossas  Minas  Gerais.  Já

estamos começando a levar verbas para a nossa cidade e para toda a região Centro-

Oeste.

Gostaria  de  fazer  publicamente  um  agradecimento  ao  Governador  Antonio

Anastasia e ao Danilo de Castro, Secretário de Governo, que já começam a enviar

verbas para a nossa região. Com muita ênfase, destaco R$713.000,00 para a reforma

da Escola Joaquim Afonso Rodrigues, em Carmo da Mata; e R$3.500.000,00 para a

construção da UPA em Divinópolis. Divinópolis tem um problema muito grave na área

da saúde. Estamos construindo o hospital público municipal que irá atender a toda a

região, e agora também a UPA, com a verba de R$3.500.000,00. Segunda-feira, junto

com o Deputado Domingos Sávio, a Secretária de Saúde Rosenilce Cherie Mourão, a
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Cherie, e o Prefeito Vladimir, fomos a um encontro com o Secretário de Saúde, que

nos  liberou  R$3.500.000,00  para  a  construção  da  UPA e  a  complementação  de

R$900.000,00, que era contrapartida da Prefeitura. Portanto, agora, a verba toda será

do  Estado.  Para  a  ampliação  do  aeroporto  de  Divinópolis  foram  liberados

R$350.000,00. Precisamos realmente dessa ampliação, pois Divinópolis já começa a

receber  turistas  de todas as cidades,  e precisamos de ter  o aeroporto bem feito.

Foram liberados R$125.000,00 para o melhoramento de vias públicas em Pedra do

Indaiá;  R$59.000,00 para  a compra de  móveis  para três  escolas  de  Divinópolis  -

Martin Cyprien, Armando Nogueira e Antônio Olímpio de Morais -; e R$709.000,00

para o transporte escolar em vários Municípios da nossa região. Fico muito alegre,

Deputado e caro amigo Inácio Franco, hoje presidindo esta grande reunião, porque,

ao todo, em apenas 45 dias conseguimos levar para a nossa região Centro-Oeste

aproximadamente R$5.460.000,00.

Estamos aqui para trabalhar.  É claro que haverá debates, discussões, mas aqui

viemos com o princípio e a finalidade de trabalho. Fico feliz quando a nossa região já

começa a ter suas emendas e os valores já cedidos às escolas, às ampliações de

vias públicas, aos melhoramentos, ao aeroporto. Fico muito feliz em contribuir. Somos

o elo de contribuição para que as verbas cheguem bem até nossa região.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Deputado  Fabiano  Tolentino,

parabenizo-o. V. Exa., jovem ainda, na Câmara Municipal de Divinópolis, demonstrou

um  trabalho  altamente  expressivo,  que  fez  com  que  seus  eleitores  e  amigos  o

trouxessem para o Parlamento mineiro. Tenho certeza de que as ações que V. Exa.

acaba  de  pronunciar  ainda  se  estenderão  mais  de  forma  positiva.  Tenho-o

acompanhado de perto, e nós dois estaremos juntos, numa parceria com o Sebrae,

pensando  nas  micro  e  pequenas  empresas.  Faço  este  registro  para  que  seus

eleitores  tenham  ciência  de  que  V.  Exa.  está  aqui  representando-os  com  muita

seriedade e comprometimento.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  -  Muito  obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas.

Realmente nesta Casa você é um espelho para nós. O Deputado está presente em

todas as reuniões da Casa e estava presente em todas as reuniões do fórum que

houve aqui. Portanto, V. Exa. é um espelho para nós. Parabéns e muito obrigado por
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essa parceria e pelo acompanhamento.

O trabalho  já  se iniciou.  São apenas  45 dias,  mas entendo que já  fizemos um

trabalho  por  nossa  região,  e  haverá  muito  mais.  Agradeço  a  toda  a  equipe  de

governo,  ao  Governador  Antonio  Anastasia  e  ao  Danilo  de  Castro,  Secretário  de

Governo, que nos está ajudando com essas verbas.

Por fim, segunda feira, dia 14 de março, estivemos com o Secretário Lafayette de

Andrada, com uma comitiva muito importante de Divinópolis - o José Vítor, Presidente

da  Acasp,  com  os  Diretores  Luciano  e  Francisco;  o  companheiro  Carlos  Moacir,

Presidente  da  Acid;  o  Rafael,  Presidente  da  CDL;  o  Cel.  Eduardo  Campos,

Comandante  Regional  da  Polícia  Militar;  o  Ten.-Cel.  Júlio,  Comandante  do  23º

Batalhão; e a Dra. Aparecida Quadros, Delegada Regional. 

Fomos pedir ao Deputado Lafayette de Andrada a implantação do Olho Vivo, que é

um projeto de que Divinópolis precisa muito. Solicitamos também a criação da Risp,

juntamente com o Prefeito Vladimir. Tivemos muito boa aceitação. Tenho certeza de

que os dois projetos serão implementados na nossa Divinópolis, tanto a construção

da Risp, como do projeto Olho Vivo.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte)* - Muito obrigado pelo aparte. Ouvi

atentamente  o  seu  segundo  pronunciamento  aqui.  Tenho  certeza  de  ouviremos

muitos, pois, por seu estilo, já vemos que será um Deputado que dará uma grande

contribuição para esta Casa e para o Estado de Minas Gerais.

Fiquei muito feliz em tê-lo como membro efetivo da nossa Comissão de Política

Agropecuária e  Agroindustrial,  da  qual  sou Presidente.  Juntos,  não tenho dúvida,

poderemos trabalhar muito por toda a região Sul, por Minas Gerais, por sua região e

do Deputado Inácio Franco, onde, nos próximos dias, faremos uma audiência pública

para  provocar  a  segurança  no  que  diz  respeito  aos  roubos  de  gado,  que  estão

acontecendo de forma fora de série na região de Pará de Minas,  Ibiá,  enfim, em

várias partes do Estado. A sua contribuição não só nesta pauta mas em todas as

outras será muito importante. Parabéns por sua fala. Estamos juntos para contribuir

com o  segmento  agropecuário  e  para  trabalhar  para  todo cidadão mineiro.  Muito

obrigado.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  (continuando)  -  Muito  obrigado,  Deputado,
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Presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, da qual sou o Vice-

Presidente. Iniciamos nesta legislatura, Deputado Pompílio Canavez, e já estamos na

Vice-Presidência, ao lado de um Deputado já tão experiente no assunto. Acredito que

faremos um ótimo trabalho. Realmente, trata-se de uma matéria muito importante.

Próximo a Divinópolis, em Cláudio, já recuperamos uma carga com 20 cabeças de

gado que estava sendo roubada. A Polícia Militar de Divinópolis conseguiu resgatá-la,

juntamente com a patrulha rural. Temos de apoiar mais essa patrulha. Precisamos tê-

la em todas as cidades. É excelente quando a polícia passa a ver também o lado

rural.  Estarei  presente  na  audiência,  que,  tenho  certeza,  será  muito  produtiva.

Parabenizo, assim, o Deputado Inácio Franco, hoje Presidente desta reunião, pelo

requerimento. Será ótimo para toda a nossa região.

O Deputado Bosco (em aparte) - Deputado Fabiano Tolentino, gostaria também, na

oportunidade, de cumprimentá-lo. É a segunda vez que V. Exa. utiliza esta tribuna.

Inicialmente, cumprimento-o pela forma como, em pouco tempo de trabalho, em 45

dias, o Presidente Inácio já conseguiu intervir  junto ao governo do Estado para a

obtenção  desses  recursos  significativos  e  importantes.  Este  é  um  governo  que

realmente  está  atento  às  questões  dos  Municípios.  O  trabalho  do  Deputado  é

encurtar a distância entre os Municípios e as regiões que representamos e o governo

do Estado. Está aí o resultado. Não poderia perder e deixar passar essa oportunidade

de cumprimentá-lo.

Também  aproveito  para  dizer  que  protocolamos  na  Casa  três  requerimentos

propondo  voto  de  congratulação  a  três  Municípios  pelo  transcurso  de  seus

aniversários.  Com  a  sua  permissão,  gostaria  de  citá-los.  O  primeiro  é  para  o

Município  de  Medeiros,  que  fizemos  por  meio  do  Prefeito  Municipal  Weber  Leite

Cruvinel.  O  segundo  é  dirigido  ao  Município  de  Tapira,  pelo  aniversário  de

emancipação, que fazemos por meio do Prefeito Laváter Pontes Júnior. E, por último,

o voto dirigido ao Município de Pedrinópolis, que comemorou, na última semana, o

transcurso do 48º aniversário, celebrado com festividade, com a presença de grandes

lideranças políticas do Estado. O Prefeito Fausto pôde entregar à comunidade várias

obras, entre elas, em parceria com a Cohab, mais de 30 casas. Foi uma grande festa.

Registro,  assim,  os  meus  parabéns  a  toda  comunidade  e  ao  Prefeito  Fausto  da
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cidade de Pedrinópolis.

Faço, também, Deputado Fabiano Tolentino, um registro. No dia de hoje esta Casa

teve a oportunidade e o prazer de receber inúmeros estudantes. Inicialmente, por

meio da nossa Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, que tenho

a honra de presidir. 

Realmente esses estudantes vieram apresentar o movimento do Fundo Social do

Minério, que vem em boa hora. Sabemos que, por um lado, há uma predisposição

muito grande do nosso governo e do Governador Anastasia em investir na educação

de  modo  efetivo.  Assim  como  o  governo,  entendemos  que  a  educação  não  é

despesa, dispêndio, mas sim investimento. Precisamos aproveitar essa oportunidade

para cobrar ação mais efetiva do governo federal no que diz respeito ao Cefem, que é

a participação na exploração do minério de Minas Gerais. 

Enquanto os Municípios que detêm o petróleo recebem 10% de “royalties” sobre o

faturamento  bruto,  Minas  recebe  apenas  3%  do  valor  líquido  de  todo  o  minério

extraído  das  minas  do  solo  mineiro.  Essa  é  uma  grande  oportunidade  para

levantarmos  um  movimento  da  Assembleia  Legislativa,  dos  nossos  Deputados

Federais  e  dos  nossos  Senadores,  para  que  realmente  possamos  convencer  o

governo federal  da  necessidade de devolver  ao  Estado e aos  Municípios  o  valor

adequado à  participação  dos  solos  mineiros,  por  meio  das  mineradoras.  Aí,  sim,

teremos  mais  dinheiro,  mais  recursos  para  investir  na  educação,  atendendo  a

importantes pleitos da classe dos estudantes e dos educadores.

Deputado  Fabiano  Tolentino,  Sr.  Presidente,  por  fim  quero  dizer  da  nossa

satisfação, juntamente a V. Exa., ao Rômulo e aos demais Deputados que compõem

a  base  governista.  Os  Deputados  que  chegam  a  esta  Assembleia  pelo  primeiro

mandato observam que é natural que a Oposição tenha sua forma de se apresentar e

se manifestar, mas, em determinado momento, temos a impressão de que o fato de

ser da base aliada do governo é errado ou ilegal. Graças a Deus, pela vivência de

quatro mandatos como Vereador em Araxá, conhecemos o funcioamento do Poder

Legislativo,  a  ação da  base  aliada  e  da  Oposição,  pois  isso  é  muito  comum  no

Parlamento. No entanto, Deputado Fabiano Tolentino, gostaria de dizer que me sinto

muito honrado em fazer parte da base aliada deste governo comprometido,  deste



1166
____________________________________________________________________________

governo transparente, deste governo de resultados. No governo Anastasia, a exemplo

do governo do ex-Governador  Aécio  Neves,  realmente  dá  gosto  e  prazer  sermos

parceiros e defendermos projetos. Na verdade, esses projetos não são do governo,

mas  do  povo  mineiro.  Com  satisfação,  agradeço-lhe  a  oportunidade.  Um  grande

abraço. 

O Deputado Fabiano Tolentino - Muito obrigado pela contribuição. Deputado Inácio

Franco, já estou encerrando. Gostaria de dizer que estamos empenhados; afinal, a

Comissão de Esporte e Lazer e Juventude tem tudo a ver com a educação, com a

juventude e com nossos jovens. Além disso, estamos empenhados em prol do fundo

do minério, como o Deputado Bosco acabou de dizer. 

Parabéns, Deputado Bosco, acho que é isso mesmo. Temos de abraçar a causa, o

aumento do ProUemg. Neste ano temos uma luta muito significativa: o aumento do

recurso  do  ProUemg  e,  depois,  as  estadualizações  e  a  gratuidade  de  todas  as

universidades da Uemg no Estado de Minas Gerais. Esse é outro tema que devemos

discutir, a fim de traçarmos a meta do aumento do recurso “per capita” do ProUemg.

É importante trabalharmos isso neste ano.

Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e Presidente, pela contribuição e

por  nos ouvirem. Fiquem com Deus. O trabalho já foi  iniciado,  está com 45 dias.

Tenho certeza de que teremos muito  mais  trabalho durante o mandato de quatro

anos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Pompílio Canavez. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio  Canavez -  Sr.  Presidente,  cumprimento os  Deputados, as

Deputadas e os telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia. Hoje o

motivo da minha fala nesta tribuna é relatar a visita à cidade de Bandeira do Sul,

situada no Sul do Estado, a qual sofreu uma grande tragédia. O Deputado Fabiano

Tolentino falou da alegria do Carnaval. Realmente, o Carnaval é uma festa brasileira,

popular. No entanto, em Bandeira do Sul, o que era para ser uma bela festa acabou
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se transformando numa tragédia. Na verdade, foi o maior acidente envolvendo rede

elétrica no nosso país.

No domingo anterior ao Carnaval, enquanto centenas de jovens brincavam na praça

principal de Bandeira do Sul,  às 18 horas, acompanhando um trio elétrico, a rede

elétrica do Município se rompeu e caiu no solo. Foi uma cena dantesca e terrível,

acompanhada por todos os que estavam na praça. Houve mais de 80 feridos, e 16

jovens perderam a vida de maneira grotesca, contorcendo-se e sendo queimados

impiedosamente. Realmente, foi uma tragédia terrível.

Em nome da Comissão de Assuntos Municipais, estive na sexta-feira anterior ao

Carnaval  em Bandeira do  Sul  -  aliás,  ainda chovia  muito,  como choveu bastante

naquela época - para levar a solidariedade das Deputadas e dos Deputados desta

Casa ao povo dessa cidade e aos familiares daqueles jovens. Além disso, fui até lá

para verificar o que aconteceu e por que uma festa se transforma numa tragédia

daquela  maneira  tão  terrível.  Encontrei  muitas  mães  e  pais  jovens,  porque quem

brincava o Carnaval naquele momento - às 18 horas - eram muitos adolescentes.

Talvez os mais velhos fossem brincá-lo mais tarde. Naquele momento havia muitos

jovens de 10, 16 e 17 anos. As mães foram me encontrar na frente da Prefeitura e

ficamos  conversando.  Além  de  consternado,  fiquei  muito  impressionado  com  o

sofrimento  e  o  espanto  daquelas  famílias.  Estiveram  lá  comigo  os  dirigentes  do

Sindieletro,  assim  como o  Presidente  Jairo  e  os  Srs.  Leonardo e  Benedito,  para

prestar  a  solidariedade  dos  trabalhadores  da  Cemig  às  famílias  e  ao  povo  de

Bandeira do Sul. Em seguida, juntamente com os Diretores do Sindieletro, fomos até

a santa casa da cidade de Poços de Caldas, que fica a 20km de Bandeira do Sul.

Naquele dia, ainda estavam internados 11 jovens - a mais nova tem 7 anos e estava

na UTI da Santa Casa; o mais velho, 16. Digo isso para termos uma ideia de quem

estava na rua naquele momento participando daquela festa que se transformou nessa

terrível tragédia.

Relatando  o  estado  daqueles  meninos  e  daquelas  meninas,  posso  dizer  que

estavam  completamente  queimados.  As  partes  do  corpo  que  abrigavam  brincos,

colares, pulseiras e relógios ficaram totalmente queimadas. Na semana passada, um

jovem que estava internado no João XXIII acabou falecendo. Na verdade, ele caiu
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com o rosto sobre as ferragens do trio elétrico e foi queimado de maneira terrível.

Agora, o pior de tudo é saber que essa tragédia poderia não ter acontecido. 

A rede  elétrica  da  Cemig  está  desprotegida.  Esse  acidente  que  aconteceu  em

Bandeira do Sul pode ocorrer em qualquer cidade do Estado. Eu, os companheiros do

Sindieletro e o Jairo, da diretoria desse sindicato, visitamos e examinamos a rede

elétrica da Cemig e ficamos preocupados: é uma bomba-relógio, pode acontecer de

novo. Se continuar desse jeito, acontecerá novamente. Aliás, fomos lá na sexta-feira,

pela manhã. Na quinta-feira, na véspera, um cabo se rompeu, caiu no chão, em frente

à igreja matriz da cidade e causou uma correria, um terror, um susto enorme.

Deputado Bosco, também fiquei impressionado, a população da cidade - são 5 mil

habitantes, e 16 jovens morreram eletrocutados no meio da rua - está com medo de

tomar banho de chuveiro elétrico, de andar na rua. Frequentemente a rede elétrica

entra  em  pane.  Isso  poder  acontecer,  Sr.  Presidente,  em  qualquer  das  nossas

cidades, e a nossa Cemig - digo nossa porque ela é uma empresa do povo mineiro,

construída com os recursos de trabalhadores e trabalhadoras de nosso Estado - está

constantemente apresentando esse risco.

No último domingo, o jornal “Hoje em Dia” mostrou uma matéria sobre os critérios

que a Aneel criou para o tempo médio que cada consumidor pode ficar sem luz no

ano, e Minas Gerais é um dos Estados onde esse tempo é maior. São mais de 13

horas, em média, para cada consumidor por ano. Há 10 anos, a Cemig era a empresa

que tinha o orgulho de dizer que esse número era de menos de um dígito, era de 4

horas apenas o tempo que cada mineiro ficava sem energia elétrica por ano. Aliás,

quando viajávamos para outros Estados e víamos que a energia elétrica caía sempre,

dizíamos que em Minas isso não acontecia porque a Cemig era uma empresa com

uma qualidade muito grande. Infelizmente, isso já não existe, infelizmente isso já não

é realidade, infelizmente hoje vemos com tristeza e estranheza a Cemig ter diminuído

a sua qualidade. Isso é preocupante.

Meu irmão trabalha na Cemig. O José Eduardo trabalha na Cemig, em São João

del-Rei,  terra  do  Rômulo,  e  onde  eu  nasci.  Ele  ficou  mais  de  um  ano  e  meio

recebendo treinamento antes de ir para a rua a fim de trabalhar com energia elétrica.

Hoje, nas empresas terceirizadas, os trabalhadores, depois de 10 a 15 dias, já estão
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nas ruas cuidando da rede elétrica do Estado. A cada 45 dias, em média, morre um

trabalhador de empresa terceirizada em nosso Estado.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Pompílio. Esse

assunto é de grande relevância, e também lamentamos profundamente essa grande

tragédia em Bandeira do Sul. Minas Gerais está de luto em razão dessa tragédia.

Realmente, precisamos chamar a atenção para o fato, a fim de que o Estado tome

medidas preventivas, porque outras tragédias poderão ocorrer. Tenho um documento,

aliás,  Deputado  Pompílio  Canavez,  do  Sindicato  dos  Eletricitários,  o  qual  traz

informações sobre a tragédia em Bandeira do Sul. Vou ler só um pequeno trecho, que

diz o seguinte ( - Lê -) 

“Todos os meses, a Central de Atendimento ao Consumidor da Cemig recebe cerca

de 3.500 chamadas relacionadas com o problema de fio  partido.  E de  quem é a

culpa? Das linhas de papagaio? Do galho da árvore? Do trabalhador da construção

civil? Das serpentinas certamente não foi. Há localidades em que os fios ficam no

chão por horas e horas, aguardando uma equipe de eletricistas viajar mais de 200km

para consertar a rede.”

Ou seja, a rede está em estado precário. Então, eles estão tentando desfocar a real

causa  desse  problema.  Sabemos  que  há  também  uma  luta  dos  eletricitários  na

questão das denúncias sobre a terceirização do setor, que está precário. Há muitas

mortes de trabalhadores que não têm a formação necessária, e a empresa também

não oferece toda a capacitação para que eles prestem um serviço de qualidade. Os

trabalhadores estão colocando em risco a sua vida. 

Estamos chamando a atenção para o assunto. Vamos reproduzir o documento do

Sindicato dos Eletricitários para fazermos uma real investigação do caso, que não foi

o  primeiro;  há  muitos  no  Estado.  A  própria  Aneel,  a  agência  do  setor  elétrico

localizada em Brasília, disse que a Cemig é a pior prestadora de serviços da Região

Sudeste,  levando  em  conta  as  inúmeras  interrupções  do  serviço  e  sua  péssima

qualidade. A Cemig não faz jus ao “slogan” que usa: “A Cemig é a melhor energia do

Brasil”. Isso é propaganda enganosa. Na verdade, ela faz um trocadilho, pois a sua

tarifa é a mais cara do Brasil.

Parabenizo  V.  Exa.  Esperamos  que  o  governo  tome providências,  dessa forma



1170
____________________________________________________________________________

poderemos  discutir  essa  questão  profundamente  para  melhorarmos  o  serviço  da

Cemig.  É preciso  uma rede  compatível,  que  ofereça proteção necessária.  Não  é

possível que uma simples serpentina ocasione um acidente como esse. A serpentina

não pode ser a maior culpada. A culpa é da falta de política do Estado para o setor

elétrico. Obrigado.

O Deputado Pompílio Canavez - Antes de conceder aparte ao Deputado Rogério

Correia,  agradeço ao Deputado Elismar  Prado.  Quero apenas ilustrar  o  problema

para os telespectadores compararem o que ocorreu com a rede elétrica de Bandeira

do Sul e o que ocorre nas cidades de Minas Gerais. Este é o cabo que há na rede

elétrica de Bandeira do Sul. Ele recebe a alta-tensão de Bandeira do Sul. O cabo

deveria ser no mínimo desta espessura. Além do mais, ele não deveria ser desse

jeito, deveria ser protegido.

Deputado Rogério Correia, segundo o Sindieletro, a diferença entre uma rede não

protegida e a protegida é muito pequena em termos de custo. O custo de uma rede

não protegida fica em torno de R$47.000,00 o quilômetro e o da rede protegida, em

torno de R$62.000,00.  O que ganharíamos em termos de custo e benefício e em

vidas valeria a pena. 

O  Deputado  Rogério  Correia  (em aparte)  -  Deputado  Pompílio  Canavez,  quero

parabenizá-lo por ter tomado a iniciativa de, juntamente com a Comissão, estar em

Bandeira do Sul na ocasião, e estará lá novamente. Isso será fundamental não só

para o conforto da população, que já sofre com o ocorrido, mas também para dar

tranquilidade aos moradores e saber, de fato, o que houve. 

A crítica que faço à Cemig e também ao governo do Estado se refere novamente à

blindagem. Tenta-se blindar um problema que sabemos não é somente de Bandeira

do Sul. V. Exa. disse muito bem, trata-se de um problema do conjunto dos Municípios

do Estado de Minas Gerais. As redes elétricas não têm a segurança necessária, e a

Cemig deveria reconhecer a situação. O fato de reconhecê-la significa que irá corrigi-

la. Agora, querer jogar toda a culpa na serpentina, realmente, é tapar o sol com a

peneira e não prevenir problemas futuros. Esse é o grande problema! Criticamos o

governo, a fim de que pare de blindar tudo e todos, com o intuito de dizer que tudo é

perfeito  em  Minas  Gerais,  não  reconhecendo  os  problemas  existentes.  Vimos  o
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problema  de  segurança  pública  ocorrido  recentemente  na  Serra.  Fatos  vão

mostrando que não há uma política do governo para prevenção de alguns problemas.

Deputado, no caso da serpentina, fiquei com medo. Ainda bem que V. Exa. foi lá!

Minha  sugestão  é  que  V.  Exa.  fosse  acompanhado  do  Deputado  Durval  Ângelo,

porque  fiquei  com  medo  de  a  Cemig  mandar  torturar  a  serpentina.  Senti  dó  da

serpentina. Pensei que eles iriam torturar a serpentina para que confessasse o crime.

Brincadeiras à parte, fiquei realmente receoso pelas pessoas que brincaram com a

serpentina no Carnaval. Elas deviam estar apavoradas. Assistiam aos programas de

TV, que jogavam a culpa na serpentina. Imaginem quem jogou a serpentina lá em

Bandeira do Sul! Deveria estar assustado, com medo de ser preso e torturado, pois a

irresponsabilidade seria de quem brincou o Carnaval usando a serpentina. Tenham

dó! Realmente foi trágica a cobertura desse fato, e ainda há órgãos da imprensa que

engolem essa e não fazem uma análise mais séria do que aconteceu. 

Parabenizo  V.  Exa  por  trazer  esse  assunto,  de  forma  séria,  por  discutir  os

problemas e apresentar soluções. Acredito que essa atitude não deve ser apenas da

Oposição, qualquer cidadão tem obrigação de fazer isso, incluindo a nossa base do

Governo aqui na Assembleia. 

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Deputado Pompílio Canavez, eu também

estive na cidade de Bandeira do Sul  no dia seguinte ao trágico acidente. Aliás, o

Governador Antonio Anastasia se mostrou muito preocupado e solidarizou-se, tal qual

V. Exa., não só com o pessoal de Bandeira do Sul, como também com as pessoas

que estavam internadas no hospital de Poços de Caldas. 

Foi um trágico acidente. Esperamos que a Polícia Civil esclareça os fatos e que se

apresente o laudo definitivo, com as causas do acidente.

Mas,  independentemente  dessa  conclusão,  vejo  que  há  uma  preocupação  em

culpar antecipadamente a Cemig pelo acidente, especialmente do Sindieletro, com a

denúncia de atividades terceirizadas. Não ouvi o Deputado Elismar Prado, quando

Deputado  Federal,  externar  sua preocupação  com os  trabalhadores  da  Petrobras

como  faz  agora  com  os  trabalhadores  da  Cemig.  Em  reportagem  do  dia  27  de

fevereiro, do jornal “O Globo”, lê-se: “Na Petrobras dos terceirizados, denúncias de

acidentes”. Fato é que não ouvi do Deputado Elismar Prado, na ocasião Deputado
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Federal,  nem  de  seu  irmão  Weliton  Prado,  nosso  amigo  e  atualmente  Deputado

Federal, externar a mesma preocupação, que expressam agora com os trabalhadores

da  Cemig,  com  os  trabalhadores  terceirizados  da  Petrobras.  Esperamos  que  os

Deputados do PT, que amanhã estarão em Uberaba com a Presidente Dilma, levem-

lhe  também  essa  preocupação.  Os  Deputados  estão  preocupados  em  apurar  as

causas  do  acidente  em  Bandeira  do  Sul  -  de  fato,  é  muito  importante  que  se

identifique o real problema, que poderá ter inúmeras razões, mas devemos respeitar

o  laudo  -,  mas  peço-lhes  que,  da  mesma  foram,  levem  à  Presidente  Dilma  a

preocupação com a Petrobras, empresa tão importante e orgulho nacional.  Diz-se

nessa  reportagem,  Deputado  Elismar  Prado,  que  até  mesmo  os  geólogos  da

Petrobras  são  terceirizados,  sem  condições  de  trabalhar  em  segurança  nas

plataformas.  Gostaria  que  você  tivesse  com  os  trabalhadores  terceirizados  da

Petrobras a mesma preocupação que tem com os da Cemig.

Muito  obrigado,  Deputado  Pompílio  Canavez.  Saúdo  sua  preocupação  com  as

vítimas do acidente em Bandeira do Sul,  como tem este Deputado, que lá esteve

presente. Obrigado.

O Deputado Pompílio  Canavez -  Para  concluir,  a  terceirização,  Deputado Tiago

Ulisses, como é feita no Brasil, é nociva de qualquer maneira. Também somos contra

a terceirização como é feita, até mesmo na Petrobras. Sou sindicalista - fui Presidente

do Sindicato dos Bancários - e acho que, no Brasil, a terceirização se transformou em

interposição fraudulenta de mão de obra. Tenho certeza de que o Deputado Elismar

Prado também brigou muito por essa causa, assim como fará o Deputado Weliton

Prado.

Mas, Deputado Tiago Ulisses, tenho certeza de que o Deputado tem conhecimento

das dificuldades que os Prefeitos vêm enfrentando com a Cemig. Fui Prefeito - saí

agora há  pouco da Prefeitura -  e posso dizer,  sinceramente,  que os Prefeitos do

Estado de Minas Gerais sabem que não há mais como sermos atendidos pela Cemig.

Se  ela  não  atende  nem  o  Prefeito,  também  não  atende  o  consumidor.  Nós,

parlamentares, temos de fazer com que a Cemig volte a ser a empresa de que se

orgulhavam  os  mineiros,  e  não essa empresa que  virou  uma verdadeira  bomba-

relógio em todos os Municípios do nosso Estado. Obrigado, Sr. Presidente.
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* - Sem revisão do orador.

Encerramento

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

continuação dos trabalhos e encerra a reunião,  desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

dispensa a leitura da ata da reunião 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 e comunica o recebimento da

seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  nas  datas

mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Deílson  Cunha  Matoso,

Superintendente da Total Linhas Aéreas S.A. (10/2/2011); da Sra. Maria das Graças

de Oliveira, da Companhia de Telecomunicações do Brasil Central e da Webjet Linhas

Aéreas S.A., e do Sr. Fernando Ferreira Abreu, Promotor de Justiça de Defesa do

Consumidor  (18/2/2011).  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 Liza Prado

(2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  os

problemas relacionados à terceirização das atividades da Cemig, como a perda de

qualidade no fornecimento de energia; e seja encaminhado ao Procon Estadual e ao

Inmetro pedido  de  providências  com vistas  a  que  seja  imediatamente  retirada do
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mercado  a  serpentina  metálica,  material  que  teria  causado  grave  acidente  em

Bandeira do Sul, até que seja aferido seu grau de periculosidade, encaminhando-se

também à Cemig pedido de providências com vistas à realização de estudos sobre os

riscos do uso desse material; da Deputada Liza Prado e do Deputado Elismar Prado

em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para discutir a proposta

do governo federal  referente ao  plano nacional  de ampliação do acesso à banda

larga. Neste momento, o Deputado Délio Malheiros passa a Presidência à Deputada

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

requerimentos  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  (2)  em  que  solicita  sejam

realizadas reuniões de audiência pública para debater, em Extrema, a tarifa cobrada

pela  Empresa  Elétrica  Bragantina  S.A.  -  EEB  -  e  para  discutir  a  importação  de

produtos  chineses  em  condições  desiguais  de  competitividade  em  relação  aos

produtos brasileiros; e Délio Malheiros (7) em que solicita sejam realizadas reuniões

de audiência pública para debater a qualidade do diesel e suas implicações para os

consumidores; para discutir a razão de os consumidores do Estado não terem sido

ainda beneficiados pela redução dos custos com o aluguel de máquinas de cartões

de crédito; para discutir denúncia de que a empresa NET praticaria vendas casadas

na  comercialização  de  planos  de  assistência  técnica;  para  debater  o  projeto

apresentado à Prefeitura de Belo Horizonte para modernização do Mercado Distrital

do Cruzeiro; para debater as razões do reajuste das tarifas de energia elétrica, que

pode chegar, no Estado, a 11%; para discutir a possível paralisação dos médicos que

atendem pelo sistema privado de saúde complementar; e para discutir a Lei nº 9.529,

de 2008,  do Município de  Belo Horizonte,  que dispõe sobre a obrigatoriedade da

substituição de sacolas e sacos de lixo plásticos por  sacos e sacolas  ecológicos.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Antônio Júlio - Duílio de Castro - Carlos

Henrique.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

1º/3/2011

Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Bonifácio Mourão, Fred Costa, Gustavo Valadares, Neider Moreira,

Rogério  Correia,  Paulo  Lamac  e  Bruno  Siqueira  e  a  Deputada  Luzia  Ferreira,

membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  as  Deputadas

Rosângela Reis  e Liza  Prado e os Deputados Sávio Souza Cruz,  José Henrique,

Durval Ângelo, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Júlio, Sebastião Costa, Antônio Carlos

Arantes,  Almir  Paraca,  Dalmo Ribeiro Silva,  Doutor  Viana,  Carlos  Henrique,  Tiago

Ulysses, Jayro Lessa, Leonardo Moreira,  Luiz Humberto Carneiro, Zé Maia, Carlin

Moura,  Inácio  Franco,  Duarte  Bechir,  Celinho  do  Sinttrocel,  Gustavo  Perrella,

Tadeuzinho Leite, Luiz Henrique, Pompílio Canavez, Sargento Rodrigues, João Leite,

Ulisses  Gomes  e  Rômulo  Viegas.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

pública, as leis delegadas publicadas em dezembro de 2010 e janeiro de 2011, que

alteram a estrutura da administração pública do Estado. Registra-se a presença das

Sras.  Renata  Maria  Paes  de  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão; Beatriz da Silva Cerqueira, Presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores

em  Educação  de Minas  Gerais  -  Sind-Ute-MG -;  e  do  Sr.  Lindolfo  Fernandes  de

Castro, Presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e

Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais - Sindifisco-MG -, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

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

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Délio Malheiros - Bonifácio Mourão - Rogério Correia -

Fred Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Rômulo  Viegas,  Tenente  Lúcio  e  Hélio  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se

tratar  da  primeira  reunião  da  Comissão.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir, determina a distribuição

das  cédulas  de  votação,  devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Rômulo

Viegas para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente

o Deputado Tenente Lúcio e para Vice-Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

ambos com 3 votos. Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Dalmo Ribeiro

Silva empossa o Deputado Tenente Lúcio no cargo de Presidente. A Presidência fixa

o horário das reuniões ordinárias para as terças-feiras, às 10 horas. Registra-se a

presença  dos  Deputados  Ulysses  Gomes  e  Antônio  Carlos  Arantes.  Cumprida  a

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

convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  nesta

mesma data,  às  14h30min,  com  a  finalidade  de  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados João Leite, Cássio Soares e Luiz Henrique (substituindo o Deputado

Zé Maia, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão.
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Está presente, também, o Deputado Carlin  Moura.  Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Cássio Soares, dispensa a leitura da ata da

reunião  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.  Felisberto  Egg  de

Resende,  advogado,  sugerindo  que  a  Comissão  elabore  uma  lei  para  tratar  da

alimentação em quartéis militares; Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos

Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, solicitando que a Comissão acione

o  representante  legal  do  Município  de  Poços  de  Caldas  e  o  representante  do

Ministério  Público  local  para prestar  informações sobre  o  não cumprimento  da  lei

municipal  que prevê o serviço de  verificação de óbitos;  Marcelo Batista de Assis,

Presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Socioeducativos de Minas Gerais,

solicitando a realização de uma audiência pública para discutir as necessidades da

categoria,  em especial  o  fornecimento do material  de segurança para os  Agentes

Socioeducativos;  Avilmar  da  Silva  Hemérito,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Caxambu, solicitando informações sobre as providências tomadas pela Comissão em

relação às demandas apresentadas na audiência pública realizada no dia 26/11/2010;

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

parênteses:  ofícios  do  Sr.  Josué  Costa  Valadão,  Secretário  de  Governo  de  Belo

Horizonte, e do Ten.-Cel. PM Antônio Leandro Bettoni da Silva, Subcomandante da

Academia  de  Polícia  Militar  (18/12/2010);  dos  Srs.  Murilo  Andrade  de  Oliveira,

Superintendente de Articulação Institucional e Gestão de Vagas da Subsecretaria de

Administração Prisional da Secretaria de Defesa Social (8/1/2011); Bernardo Garcia

Sampaio,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  Ministério  da  Justiça;  Cel.  PM

Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG (4/2/2011);

Aredes Correia Pires, Corregedor-Geral da Segurança Pública do Estado de Goiás;

César Augusto Monteiro Alves Júnior, titular da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil

-  Araguari;  José  Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG;  Edson  José

Pereira,  Presidente  do  Sindicato  dos  Delegados  de  Polícia  do  Estado  de  Minas
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Gerais  (17/2/2011);  Júlio  Cesar  Machado  Ferreira  de  Melo,  Juiz  Auxiliar  da

Corregedoria  Nacional  de  Justiça  (24/2/2011).  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 13, 42, 54, 59, 60 a 62, 78, 79, 101, 107 com a

Emenda  nº  1,  e  120/2011.  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  Fred

Costa em que solicita  seja realizada reunião  de audiência pública  para  discutir  a

segurança na Praça do Papa, localizada nesta Capital; do Deputado Délio Malheiros

em que solicita  seja realizada visita  às instalações do Disque-Denúncia 181,  com

sede  em  Belo  Horizonte,  para  se  conhecerem  a  estrutura  e  as  diretrizes  desse

projeto; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados João Leite e Cássio Soares

(2) em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Empresa de Transportes e

Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  BHTRANS -  pedido  de  providência  para  análise  da

possibilidade de subdividir a linha de ônibus 4107; e seja encaminhado ao Prefeito de

Belo Horizonte pedido de providência para a reforma e a reabertura do Centro de

Saúde  Cafezal  e  para  a  manutenção  permanente  da  Praça  Bela  Vista,  ambos

localizados no Aglomerado da Serra, nesta Capital; da Deputada Maria Tereza Lara

em que solicita seja realizada visita ao Secretário de Defesa Social para discutir a

segurança pública no Município de Betim; do Deputado Carlin Moura em que solicita

seja encaminhada ao Coronel  Irani  Alvear  Saraiva,  Comandante da  2ª  Região  da

Polícia Militar de Minas Gerais, ao Capitão Ildeu Heller Coelho Martins, Comandante

da Companhia da Polícia Militar 186 do 39º BMPM-MG, e ao Major Carlos Alberto

Sacramento,  Comandante  da  1ª  Companhia  de  Missões  Especiais,  voto  de

congratulações pelo serviço de prevenção e proteção à segurança dos foliões durante

a 19ª edição do Carnaval fora de Época - "Banda Mole", no Município de Contagem.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.
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João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Cássio Soares - Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE E LAZER NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeuzinho  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Fabiano  Tolentino  e  Gustavo  Perrella,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

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

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 111 e 154/2011. 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 Bosco (2) em que solicita sejam realizadas

reuniões de audiência pública conjunta desta Comissão com a Comissão de Turismo

nos  Municípios  de  Araxá e  Sacramento,  com  o  objetivo  de  conhecer  e  avaliar  o

potencial local, para que estes Municípios sejam subsede da Copa do Mundo de 2014

e Tadeuzinho Leite em que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a

finalidade  de  ouvir  o  Secretário  de  Estado  de  Esporte  para  expor  os  trabalhos  a

serem desenvolvidos no próximo biênio, em especial os programas estruturadores e

associados  constante  do  PPAG.  Cumprida  a  finalidade  da reunião,  a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Fabiano Tolentino.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011
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Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Anselmo José Domingos, Gustavo Valadares e Carlos Henrique (substituindo

o Deputado Celinho do Sinttrocel, por indicação da Liderança do BMSC), membros da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Gilberto  Abramo.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Adalclever  Lopes,  declara

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

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício  da  Sra.  Adriene  Andrade,  Corregedora  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,

encaminhando demonstrativos  gráficos  que registram  os  resultados  dos  trabalhos

desse  Tribunal  no  ano  de  2010;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Denilson

Dorneles,  Coordenador  Político do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de

Transporte  de  Passageiros  Urbano,  Semiurbano,  Metropolitano,  Rodoviário,

Intermunicipal,  Interestadual,  Internacional,  Fretamento, Turismo e Escolar de Belo

Horizonte  e  Região  Metropolitana  (10/2/2011);  e  Marcello  Guilherme  Abi-Saber,

Secretário Municipal de Assuntos Institucionais de Belo Horizonte (11/2/2011). 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, 7, 8, 110 e 140/2011. Passa-

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

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

aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados  Célio  Moreira,  Adalclever  Lopes,

Gustavo Valadares, Anselmo José Domingos e Carlos Henrique (8) em que solicitam

sejam  realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para  debater  o  projeto  e  o

cronograma das obras do Rodoanel;  a  atual  situação do Anel  Rodoviário;  a atual

situação da BR-381; as modificações nos projetos das obras do Vetor Sul da RMBH,

seu  processo  de  licenciamento  e  o  cronograma  de  execução;  o  projeto  e  o

cronograma das obras de  expansão das linhas  do  Metrô  de  Belo Horizonte;  seja
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realizado nesta Casa ciclo de debates para discutir a recuperação da malha viária

mineira  e  o  desenvolvimento  econômico  do  Estado;  seja  realizada  visita  ao  Anel

Rodoviário; seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informações

sobre a estrada que liga os Municípios de Formoso e Chapada Gaúcha, considerando

que as duas regiões foram contempladas no Proacesso; Célio Moreira (4) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a possibilidade de

implantação da praça de segurança sob as torres de alta tensão da Cemig, situadas

entre  as  ruas  José  Amaral  Pimenta,  Um  e  Vila  da  Independência,  no  Bairro

Independência,  em  Belo  Horizonte;  sejam  realizadas  visitas  às  obras  do  Point

Barreiro; às obras do Hospital Metropolitano do Barreiro; e às obras do viaduto do

Barreiro, que ligará o Barreiro à região Oeste de Belo Horizonte; Dalmo Ribeiro Silva

(3)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no  Município  de

Capitólio para debater  a navegabilidade do Lago de Furnas; sejam encaminhados

pedidos de providências ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

para  que priorize,  por  meio do  programa Caminhos  de Minas,  o  asfaltamento  do

trecho entre o Município de Jacutinga e o de Espírito Santo do Pinhal (SP), em um

percurso de 8km; e ao Superintendente Regional do DNIT no Estado para instalar

redutores de velocidade ou radares entre o Km 78 e o 85 da Rodovia BR-459, no

trecho que passa pelo  Município  de  Congonhal;  Fred  Costa  em que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater a mobilidade urbana no Estado

de Minas Gerais; Alencar da Silveira Jr.  em que solicita  seja realizada reunião de

audiência pública para debater a situação dos anéis rodoviários do Estado; Bruno

Siqueira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no Município de

Juiz de Fora para debater as obras de melhorias que serão realizadas na Rodovia

BR-040; Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

no Município de Itamarandiba para debater a pavimentação da Rodovia MG-214, nos

trechos  Itamarandiba-Capelinha  e  Itamarandiba-Senador  Modestino  Gonçalves;

Adalclever Lopes em que solicita seja realizada visita desta Comissão às obras de

construção de redes de captação e interceptação de esgoto sanitário urbano pela

Copasa-MG, no Município de Caratinga. A Presidência informa que os requerimentos

do Deputado Fred Costa (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiências
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públicas para debater a situação do Anel Rodoviário e o planejamento e execução do

Rodoanel  estão  prejudicados.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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 março de 2011.

Celinho do Sinttrocel, Presidente - Anselmo José Domingos - Célio Moreira - Carlos

Henrique.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Luiz Carlos Miranda e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Lamac, dispensa a

leitura da ata da reunião 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 a votar proposições da Comissão. É recebida comunicação de renúncia do

Deputado Luiz Carlos Miranda ao cargo de Vice-Presidente desta 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 Durval Ângelo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para discutir os motivos da transferência do Cb. PM, Robert Martins de Barros do

Município de Coronel Fabriciano para o Município de Santana do Paraíso. Cumprida

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião especial,  a realizar-se

nesta mesma data, às 16h45min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Paulo Lamac - Luiz Carlos Miranda.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2011

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,
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Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

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

Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião 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  cartão  da  Sra.  Adriene

Andrade,  Corregedora  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  encaminhando  os

demonstrativos gráficos que registram o resultado dos trabalhos desse Tribunal no

ano de 2010;  e  de  correspondência  publicada no “Diário  do  Legislativo”,  na  data

mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Carlos  Alberto  Pavan  Alvim,

Subsecretário da Casa Civil; Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional

(substituto)  do  DNIT  (2);  José  Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do DER-MG

(18/12/2010);  Agostinho  Patrus  Filho,  Secretário  de  Turismo;  José  Élcio  Santos

Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (11/2/2011); e Ronaldo José Ferreira Magalhães,

da Diretoria de Áreas Protegidas do IEF (24/2/2011). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

Comissão. Registra-se a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva (7)  em que solicita  seja realizada reunião de audiência pública para

debater  a  importação  de  produtos  chineses;  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  no  Município  de  Camanducaia para  discutir  a  implementação de medidas

relativas ao fomento do setor turístico nesse Município, tendo em vista a realização

da Copa do Mundo de 2014; seja realizada reunião de audiência pública para debater

a necessidade de ampliação dos portos secos no Estado; seja realizada reunião de

audiência pública no Município de Monte Sião para debater ações que incrementem o

turismo durante o período da Copa do Mundo de 2014; seja realizada reunião de

audiência pública no Município de Maria da Fé para conhecer e debater ações em

discussão pela Epamig relativas ao plantio de azeitona na região; seja encaminhado

ao Ministro do  Desenvolvimento,  Indústria  e Comércio  Exterior,  Fernando Damata

Pimentel, pedido de providências para que se empenhe junto ao governo federal e à
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Câmara de Comércio Exterior - Camex - no intuito de frear as importações, que têm

prejudicado diversos setores da economia do Estado; seja encaminhado ao Ministro

da Defesa, Nelson Jobim, pedido de providências para que se empenhe buscando

ações para impedir que o corte no Orçamento da União de 2011,  anunciado pelo

governo federal, atinja empreendimentos no Estado, como o acordo celebrado pelo

Exército Brasileiro com a Helicópteros do Brasil S.A. - Helibrás -, com unidade em

Itajubá, evitando prejuízos para o Estado e para todo o Brasil; Tenente Lúcio (4) em

que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública em todos os Municípios

do  Estado  candidatos  a  subsede  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  para  tratar  do

desenvolvimento turístico e econômico de cada um deles e de suas potencialidades

para  receberem  esse  evento;  seja  feita  visita  à  Secretária  de  Estado  de

Desenvolvimento  Econômico,  Sra.  Dorothea Werneck,  para parabenizá-la  por  sua

nomeação e para propor uma parceria entre a Comissão e o Executivo Estadual, por

meio dessa Secretaria, a fim de promover a discussão das questões mais relevantes

e atuais para o desenvolvimento da indústria, comércio e cooperativismo no Estado;

seja feita visita ao Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, Sr. Sérgio

Alair Barroso, para parabenizá-lo por sua nomeação e para propor uma parceria entre

a Comissão e o Executivo Estadual, por meio dessa Secretaria, a fim de promover a

discussão das questões mais relevantes e atuais para o sucesso da realização da

Copa do Mundo de 2014 no Estado;  seja feita  visita  ao  Secretário  de Estado de

Turismo, Deputado Agostinho Patrus Filho, para parabenizá-lo por sua nomeação e

para propor uma parceria entre a Comissão e o Executivo Estadual, por meio dessa

Secretaria, a fim de promover a discussão das questões mais relevantes e atuais do

turismo em nosso Estado, em especial a Copa do Mundo de 2014, seja realizado

seminário legislativo tendo como foco a atualização do Plano Mineiro de Turismo e a

consolidação da legislação relativa ao turismo, o ICMS Turístico, a elaboração de um

programa de desenvolvimento do turismo náutico e da pesca esportiva no Estado,

entre  outros;  Alencar  da Silveira  Jr.  (2)  em que solicita  seja  realizada reunião  de

audiência pública para discutir a consolidação das leis que regulamentam o turismo

no Estado; seja realizado debate público para discutir a consolidação das leis que

regulamentam o turismo no Estado; Bosco (2) em que solicita seja realizada reunião
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de audiência pública conjunta com a Comissão de Esporte e Lazer, no Município de

Sacramento, com o objetivo de conhecer e avaliar o potencial desse Município, que

objetiva ser subsede da Copa do Mundo de 2014; seja realizada reunião de audiência

pública conjunta com a Comissão de Esporte e Lazer, no Município de Araxá, com o

objetivo de conhecer e avaliar o potencial desse Município, que objetiva ser subsede

da Copa do Mundo de 2014; e Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  para  discutir  sobre  ações  governamentais  para  a

promoção da Copa do Mundo de 2014 em diversos setores, tais como transporte,

rede hoteleira, bares e restaurantes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Carlos  Mosconi,  Doutor  Wilson  Batista  e  Neider  Moreira,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião, esclarece que não há ata a

ser lida por ser a primeira reunião da Comissão e informa que a reunião se destina a

eleger o Presidente e o Vice-Presidente. O Presidente determina a distribuição das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Adelmo Carneiro

Leão para atuar como escrutinador. Realizada a apuração dos votos, são eleitos para

Presidente  o  Deputado  Carlos  Mosconi  e  para  Vice-Presidente  o  Deputado  Hely

Tarqüínio, ambos por unanimidade. O Deputado Hely Tarqüínio declara empossado o

Presidente, Deputado Carlos Mosconi, a quem passa a direção dos trabalhos. Este,

por sua vez, declara empossado o Deputado Hely Tarqüínio como Vice-Presidente.

Ouvidos  os  parlamentares,  a  Presidência  informa  que  a  Comissão  se  reunirá

ordinariamente às quartas-feiras, às 9h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Doutor

Wilson Batista.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Carlos  Mosconi,  Rômulo  Veneroso  e  Tenente  Lúcio,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad

hoc”, Deputado Carlos Mosconi, 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, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Rômulo  Veneroso para  atuar  como escrutinador.  Apurados  os votos,  verifica-se  a

eleição, para Presidente, do Deputado Elismar e, para Vice-Presidente, da Deputada

Luzia Ferreira, ambos com cinco votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Presidente

eleito, Deputado Elismar Prado, que, ao assumir a direção dos trabalhos, empossa a

Vice-Presidente, Deputada Luzia Ferreira, e fixa o horário das reuniões ordinárias da

Comissão, para as quartas-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi - Tenente Lúcio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, membros

da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
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é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

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

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício da

Sra. Adriene Andrade, Corregedora do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando

demonstrativo gráfico dos resultados dos trabalhos do Tribunal no segundo semestre

de 2010; e da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada  entre  parênteses:  dos  Srs.  Pedro  Augusto  Sanguinetti  Ferreira,

Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional (substituto);  Daniel Silva

Balaban, Presidente do FNDE (4.429); Rômulo Martins de Freitas, Superintendente

Regional da CEF; e da Sra. Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral

de  Convênios  do  Ministério  do  Turismo  (18/12/2010);  dos  Srs.  Wanderley  Ávila,

Presidente do Tribunal de Contas; Cleber Fernando de Almeida, Coordenador-Geral

da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  do  Ministério  de

Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Luis André Muniz, Superintendente de

Administração,  Finanças  e  Gestão  de  Pessoas  da  Agência  Nacional  de  Águas;

Antônio  José  Gonçalves  Henriques,  Diretor  Executivo  do  Fundo  Nacional  de

Assistência Social (2); Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (298) (8/1/2011);

Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda;  Renato  Thomaz  de

Aquino,  Gerente  Regional  da  CEF;  Robson  Antônio  de  Almeida,  Coordenador

Nacional Adjunto da Monumenta; Euvaldo M. Bittencourt Junior, Coordenador-Geral

de Convênios da Secretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos da Secretaria

de Direitos Humanos (4/2/2010); Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do

Tribunal de Justiça; Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF;

Juliano Roso, Vice-Presidente em exercício da Câmara Municipal de Passo Fundo

(RS); Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social; Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo

Nacional  de  Assistência  Social;  da  Sra.  Cristina  Maria  de  Morais  Aragão,

Coordenadora  de  Logística  e  Execução  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia

(substituta); dos Srs. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Coordenador-Geral de Convênios

da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República; Carlo Roberto Simi,

Secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego;
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Renato Thomaz de Aquino, Gerente Regional da CEF (4) e Sidnei Borges Fidalgo,

Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP da Secretaria Nacional

de  Segurança  Pública  do  Ministério  da  Justiça,  e  da  Sra.  Rosani  A.  Araújo,

Coordenadora  de  Logística  e  Execução  da  Subsecretaria  de  Planejamento,

Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia (10/2/2011); das

Sras.  Helenice  Machado  Mendes  Rutkowski,  Diretora  da  Superintendência  de

Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria da Fazenda (2); Jane Carla Lopes

Mendonça,  Diretora  de  Planejamento  e  Gestão  Interna  do  Instituto  Brasileiro  de

Museus  e Luzia  Guedes  da Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do

Ministério do Desenvolvimento Agrário; e do Sr. Rodrigo Rodrigues dos Santos, do

BNDES (11/2/2011); do Sr. Carlo Roberto Simi, Secretário de Políticas Públicas de

Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (12/2/2011); dos Srs. Marx Fernandes

dos  Santos,  Superintendente Regional  da  CEF; Sidnei  Borges  Fidalgo,  Diretor  do

Departamento  de  Execução  e  Avaliação  do  PNSP  da  Secretaria  Nacional  de

Segurança  Pública  do  Ministério  da  Justiça;  Daniel  Silva  Balaban,  Presidente  do

FNDE  (841);  Antônio  do  Valle  Ramos,  Superintendente  Federal  do  Ministério  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado; e Alexandre Cabana de Queiroz

Andrade, Diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça (substituto);  e

das Sras. Carolina Queiroz Alves, da Coordenação de Convênios do Ministério do

Desenvolvimento Agrário; Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral

de Convênios da Diretoria de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério do

Turismo;  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-  Geral  de  Convênios  do

Ministério do Desenvolvimento Agrário; Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística

e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia (4) (24/2/2011); do Sr. Alexandre

Navarro  Garcia,  Secretário  Executivo  do Ministério  da  Integração Nacional;  e  das

Sras.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  e  Rosani  A.  Araújo,  Coordenadora  de

Logística e Execução do Ministério da Ciência e Tecnologia (4) (25/2/2011). Passa-se

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado João Vítor retira-

se da reunião.  Submetido a votação é aprovado o Requerimento  nº  121/2011.  O
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Requerimento nº 158/2011 tem a votação adiada atendendo-se a requerimento do

Deputado Doutor Viana, aprovado pela Comissão. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TENOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

2/3/2011

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Bosco  e  João  Vítor  Xavier,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental,  o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  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. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação aos

Deputados e convida o Deputado Bosco para atuar como escrutinador. Apurados os

votos, verifica-se a eleição do Deputado Bosco para Presidente e do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva para Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente proclama o

resultado  da  eleição,  declara  empossado  como  Presidente  o  Deputado  Bosco  e

passa-lhe  a  Presidência.  O  Deputado  Bosco  declara  empossado  como  Vice-

Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em seguida, a Presidência fixa o horário

das reuniões ordinárias para as quartas-feiras, às 10h30min. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Bosco, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Carlin Moura - Neilando Pimenta.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Às 15h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

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

Anízio, dispensa a leitura da ata da reunião 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  e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  fax  do  Sr.  Célio  Sales  Sobrinho,  de

Muzambinho,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/12/2010;  ofícios  do  Sr.

Gilman Viana Rodrigues, publicado no “Diário do Legislativo” de 8/1/2011; da Sra.

Renata  Vilhena,  Secretária  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão;  do  Sr.  Elmiro

Nascimento,  Secretário  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  de  9/2/2011;  dos  Srs.  Elmiro  Nascimento,

Secretário de Agricultura; Carlos Márcio Ortiz Pereira, Delegado da Receita Federal

em Varginha; e nota técnica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do

Ministério da Educação, publicados no “Diário do Legislativo” de 10/2/2011; ofício do

Sr. Elmiro Nascimento, Secretário de Agricultura, publicado no “Diário do Legislativo”

de  17/2/2011;  e  de  Demonstrativos  Gráficos  de  Resultados  do  2º  Semestre  e

Anual/2010 (2), da Corregedoria do Tribunal de Contas deste Estado. 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 Antônio Carlos Arantes (6) em que solicita

sejam  realizadas  reunião  de  audiência  pública  para  debater  o  licenciamento

ambiental  para  instalação  de  tanques-rede  no  lago  de  furnas;  reunião  com  o

Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com os Presidentes

da Emater-MG e da Epamig, com o Diretor-Geral do Ima, e com o Diretor-Geral da

Ruralminas,  para  que  sejam  apresentadas,  por  parte  desses  dirigentes,  as

perspectivas  e  os  objetivos  dessas  entidades  no  presente  mandato  do  governo
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estadual; reunião de audiência pública com a finalidade de discutir a regulamentação

e a aplicação da Lei nº 19.476, de 11/1/2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária

de estabelecimentos agroindustrial e rural de pequeno porte no Estado; reunião com

o Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária para que sejam

apresentadas  as  perspectivas  e  os  objetivos  da  Secretaria  e  do  Iter-MG,  para  o

presente mandato do governo estadual; reunião de audiência pública para debater o

planejamento  e  a  política  de  produção  florestal  do  Estado,  tendo  em  vista  as

possibilidades de mudanças anunciadas pelo  Poder  Executivo,  nos termos da Lei

Delegada  nº  180,  de  20/1/2011;  e  reunião  de  audiência  pública  para  debater

alterações  previstas  no  Código  Florestal  Brasileiro,  relacionadas  com  o  setor

produtivo mineiro; Rogério Correia (3) em que solicita sejam realizadas reunião de

audiência pública para debater os problemas que têm dificultado a consolidação do

Programa Nacional  de  Crédito  Fundiário  em  Minas  Gerais;  reunião  de  audiência

pública para debater o Programa Territórios da Cidadania, do governo federal, e sua

implementação  no  Estado;  e  reunião  de  audiência  pública  para  debater  a

implementação do Programa Luz Para Todos, do governo federal, no Estado; Duarte

Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública, conjunta com a

Comissão de Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  para  debater  sobre  a  alimentação

escolar  na  rede  estadual  de  ensino;  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para debater a crise gerada pela ferrugem

asiática  nas  lavouras  de  soja  do  Estado;  e  Inácio  Franco  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública,  conjunta  com  a  Comissão  de  Segurança

Pública, no Município de Pará de Minas, para debater as denúncias de furto de gado

no Estado, em especial nas regiões Centro Oeste e do Alto Paranaíba. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  -  Fabiano Tolentino  -  Doutor  Viana -  Romel

Anízio - Rômulo Viegas.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/3/2011

Às  10h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Pompílio

Canavez, Sebastião Costa e Carlin Moura (substituindo o Deputado Almir Paraca, por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério Correia e Paulo Lamac.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Sebastião  Costa,

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 matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento do Deputado Pompílio Canavez, em que solicita

seja realizada visita ao Município de Bandeira do Sul para verificar as condições que

ocasionaram o acidente que resultou na morte de 15 pessoas, no dia 27/2/2011, bem

como  expressar  solidariedade  ao  Prefeito  e  às  famílias  enlutadas.  São  também

recebidos pela Presidência os  requerimentos  dos Deputados  Pompílio  Canavez e

Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para

debater  a  segurança da  rede elétrica  nos  Municípios  do  Estado;  e  do  Deputado

Pompílio Canavez em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

discutir questões relacionadas ao acidente ocorrido no Município de Bandeira do Sul,

em  especial  as  condições  da  rede  elétrica.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Liza Prado.
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ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2011

Às  9h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A Presidência  informa que  a

reunião se destina a discutir os motivos da transferência do Cabo da Polícia Militar

Robert Martins de Barros do Municípío de Coronel Fabriciano para o Município de

Santana do Paraíso. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  a  Sra.  Eliane Neves  Albuquerque  Martins,  o  Subtenente  PM Luiz  Gonzaga

Ribeiro, Coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Associação dos Praças

da Polícia Militar e Bombeiro Militar - Aspra - PM-BM, representando o Subtenente

PM Raimundo Nonato Meneses Araújo, Presidente, e o Sr. Geraldo Lopes de Paula,

advogado, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na condição

de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações

iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

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

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

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às  19  horas,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Estão presentes também a Deputada Liza Prado e

o  Deputado  Almir  Paraca.  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 à

apresentação do livro "Opção pelos Pobres no Século XXI", organizado por Pedro A.

Ribeiro de Oliveira, e comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria do Rosário
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Nunes, Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência

da  República,  justificando  sua  ausência  na  reunião.  A Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Pedro de Assis Ribeiro de Oliveira,

Maurício Abdalla, e Paulo Fernando Carneiro de Andrade e o Padre Manoel Godoy,

Diretor do Instituto São Tomás de Aquino - Ista -, que são convidados a tomar assento

à mesa. O Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao

debate, tece suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às 14h22min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir  Paraca e Pompílio  Canavez,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio Canavez,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

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

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

requerimentos do Deputado Pompílio Canavez em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública, no Município de Bandeira do Sul,  para debater as questões

relacionadas ao acidente ocorrido nesse Município no dia 27/2/2011, especialmente

no que se refere às condições da rede elétrica, e da Deputada Ana Maria Resende

em que solicita  seja realizada reunião  de audiência pública conjuntamente  com a
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para debater os impactos da

Lei nº 18.030, de 2009 (ICMS Solidário),  bem como os benefícios que tiveram as

cidades com baixo IDH e cidades mineradoras com as novas regras de distribuição

da  receita  do  referido  imposto.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Pompílio Canavez.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/3/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio  Malheiros,  Bonifácio  Mourão,  Fred  Costa  e  Rogério  Correia,  membros  da

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

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

Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de cartão encaminhando

catálogo dos demonstrativos gráficos de resultados do Tribunal de Contas no ano de

2010;  e de  ofício  publicado no “Diário  do  Legislativo”,  na data mencionada entre

parênteses:  ofício  do  Sr.  Antonio  Carlos  Alves  Braga  Júnior,  Juiz  Auxiliar  da

Presidência  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (8/1/2011).  O  Presidente  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 4/2011 (Deputado Délio Malheiros) e

6/2011 (Deputado Bonifácio Mourão), ambos no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer do

relator, Deputado Délio Malheiros, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  4/2011  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição e

Justiça,  foram  apresentas  as  Propostas  de  Emendas  nºs  1  a  3,  do  Deputadado
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Rogério  Correia.  Encerrada  a  discussão,  é  submetido  a  votação  e  aprovado  o

parecer. São rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 1 a 3. Na fase de discussão do

parecer  do  relator,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  que  conclui  pela  aprovação  do

Projeto de Lei nº 6/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado  Rogério  Correia.  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  1/2011,  do Deputado Doutor  Viana;  5/2011, dos Deputados

Duarte Bechir e Duilio de Castro; 10, 157 e 192/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva;  19,  21  a  41,  43  a  48,  108  e  109/2011,  do  Deputado  Gustavo  Valadares;

51/2011,  do  Deputado Rogério Correia;  77,  137 e  181/2011,  do  Deputado Duarte

Bechir;  91  a  100,  102 a  106/2011,  do  Deputado Leonardo  Moreira;  136/2011,  do

Deputado  Gustavo  Corrêa;  e  159/2011,  do  Deputado  Inácio  Franco.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão - Luzia Ferreira - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 47/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei no 47/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.033/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular - Cesp -, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto
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aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  47/2011  tem  por  finalidade  declarar  de  utilidade  pública  a

entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular - Cesp -, com sede no Município de

Juiz de Fora.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 7º, que as atividades de seus Diretores não serão remuneradas; e, no art. 18,

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

pessoa  jurídica  caracterizada  nos  termos  da  Lei  Federal  nº  9.790,  de  1999,  que

dispõe  sobre  a  qualificação  de  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil  de Interesse Público - Oscips -,

preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 47/2011 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 entidade Projeto Centro de Saúde

Popular - Cesp -, com sede no Município de Juiz de Fora.”.

Sala das Comissões, 15 de março de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  André

Quintão - Luiz Henrique - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por meio da Mensagem nº 11/2011, o Governador do Estado encaminhou a esta

Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 6/2011, que “dá nova redação ao art. 4º da Lei nº

18.682, de 28 de dezembro de 2009, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. 

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou. Cabe, agora, a esta Comissão o exame da matéria quanto ao

mérito, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise pretende incluir  entre os beneficiários  do Fundo de

Assistência ao Pecúlio dos Servidores Públicos do Estado - Funapec -, criado pelo

art. 3º da Lei nº 18.682, de 2009, alguns servidores que, amparados pela legislação

vigente  à  época  de  criação  do  fundo,  também  eram  beneficiários  da  carteira  de

seguros do Ipsemg. 

A Lei nº 18.682, de 2009, que instituiu o Funapec, estabeleceu, em seu art. 4º, que

são beneficiários  do fundo os servidores públicos do Estado e seus dependentes

regularmente inscritos, até a data de publicação do Decreto nº 43.336, de 20/5/2003,

nos planos de pecúlio e seguros do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

do Estado de Minas Gerais - Ipsemg. Registre-se que o referido decreto cuidou de

suspender temporariamente o processo de inscrição de segurado para a formação de

pecúlios no âmbito do Ipsemg. 

Para incluir  as  categorias de servidores que não foram contempladas na Lei nº

18.682, de 2009, o projeto de lei em análise propõe o acréscimo de um parágrafo

único ao citado art. 4º, inserindo no rol de beneficiários do Funapec os servidores
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municipais  que  já  eram  contribuintes  do  pecúlio  e  seguros,  os  ex-segurados  do

serviço público estadual a que se refere o art. 96 do Decreto nº 26.562, de 19/2/87, e

os servidores da Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere o § 1º do art.

3º do mesmo decreto. 

O  Funapec  foi  criado  para  dar  suporte  financeiro  ao  Programa  Estadual  de

Assistência ao Pecúlio  dos Servidores do Estado,  que se destina a assegurar  os

benefícios de pecúlio, seguro coletivo e seguro do cônjuge aos servidores do Estado

e seus dependentes. 

O  projeto  prevê  ainda  a  instituição  de  uma  taxa  de  administração  no  valor

correspondente  a  1% do  somatório  dos  prêmios  pagos  aos  beneficiários  dos  ex-

segurados, a ser paga ao Ipsemg, que é o agente executor e financeiro do Funapec.

O valor será deduzido do próprio fundo.

Consideramos  que a  inclusão dos  referidos  beneficiários  no  Funapec  é  medida

necessária,  uma vez que  a  legislação  que cuida  dos  benefícios  de  pecúlio  e  de

seguros já os ampara. Como mencionou o Governador do Estado na exposição de

motivos  que acompanha o  projeto  de  lei  em análise,  a  criação do fundo “teve  o

objetivo de promover melhorias na gestão da carteira de seguros do Estado e não o

de eliminar categorias de segurados”. 

Também a instituição de uma taxa de administração a ser paga ao Ipsemg nos

parece medida razoável na medida em que este será o agente executor e financeiro

do fundo. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, apontou problemas de

ordem  jurídica  e  de  técnica  legislativa  e,  para  corrigir  as  distorções  previstas  no

projeto,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1.  Ratificamos  as  alterações  propostas  pela

referida  Comissão,  que  em  muito  aprimoraram  o  projeto.  Entre  tais  alterações,

consideramos  oportuno  destacar  a  supressão  do  parágrafo  único  do  art.  2º,  que

autoriza o Funapec a constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do

exercício,  cujos  valores serão utilizados para os  fins  a  que se destina  a taxa  de

administração.  A interpretação  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  é  que  tal

dispositivo não se mostra razoável e contraria a lógica estabelecida pela lei que criou

o fundo, segundo a qual o superávit financeiro do Funapec, apurado ao término de
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cada  exercício  fiscal,  será  mantido  em  seu  patrimônio,  ficando  autorizada  a  sua

utilização nos exercícios seguintes. 

Vislumbramos, todavia, a necessidade de aprimorar o projeto no que concerne ao

prazo em que os beneficiários deverão estar em dia com as contribuições de pecúlio

e seguro. Da forma como está previsto no projeto e no Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça, basta que o servidor esteja em dia com as

contribuições na  data  de publicação da Lei  nº  18.682,  de 2009.  Entretanto,  pode

haver uma situação em que o servidor estava em dia em 2009, mas, após essa data,

parou de pagar as mensalidades de pecúlio ou prêmios. Esse servidor não pode, pela

legislação  que  regula  tais  institutos,  continuar  como  segurado.  Para  sanar  tal

imperfeição técnica, apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça. 

Conclusão

Pelas razões expostas, manifestamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de

Lei  nº  6/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 4º da Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009, a

que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1, a redação que se segue e acrescente-se

ainda ao Substitutivo nº 1 o seguinte art. 3º, passando o atual art. 3º a art. 4º:

“Art. 1º - (...)

‘Art. 4º - (...)

Parágrafo único - Além dos servidores previstos no “caput”, são beneficiários do

Funapec  os  seguintes  grupos  de  servidores  regularmente  inscritos  no  Plano  de

Pecúlio e Seguros do Ipsemg:’.

(...)

Art.  3º  -  O  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  4° da  Lei  n° 18.682,  de  2009,

acrescentado por esta lei, aplica-se exclusivamente aos servidores que estejam em

dia com as contribuições para o Plano de Pecúlio e Seguros do Ipsemg na data de

publicação desta lei.”.

Sala das Comissões, 17 de março de 2011.

Gustavo Corrêa, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Luzia Ferreira - Rogério

Correia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA EM 17/3/2011

Presidência do Deputado Neider Moreira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Cássio Soares - Dalmo Ribeiro

Silva - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - João Leite

-  João Vítor  Xavier  -  Liza  Prado -  Luiz  Carlos  Miranda -  Luzia  Ferreira  -  Neider

Moreira -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas -  Rosângela  Reis  -  Tiago Ulisses  -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Neider  Moreira)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

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

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

a  extraordinária  de  terça-feira,  dia  22,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 22/3/2011.).

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Presidência do Deputado José Henrique e da Deputada Ana Maria Resende

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa  -  Registro  de  presença  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Sr.

Presidente - Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires - Exibição de vídeo -

Palavras  da  Deputada  Ana  Maria  Resende  -  Exibição  de  vídeo  -  Palavras  da

Deputada Liza Prado - Exibição de vídeo - Palavras da Deputada Luzia Ferreira -
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Exibição de vídeo - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara - Exibição de vídeo -

Palavras da Deputada Rosângela Reis -  Apresentação musical  -  Palavras da Sra.

Andréa Abritta Garzon Tonet - Palavras da Sra. Carmem Rocha Dias - Palavras da

Sra. Marlise Matos.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião, em comemoração ao Dia Internacional

da  Mulher,  a  uma  reflexão  acerca  do  tema  “Mulher  -  violência,  saúde,  trabalho,

educação e poder”.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Deputadas Ana

Maria  Resende,  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Redação;  Liza  Prado,  Vice-

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor; Luzia Ferreira, Vice-Presidente

da  Comissão  de  Cultura;  Maria  Tereza  Lara,  Vice-Presidente  da  Comissão  de

Segurança Pública; e Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho; Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais;

Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora Pública-Geral  do Estado;  Carmem Rocha

Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher; e Marlise Matos, Coordenadora do

Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  sobre  a  Mulher  e  Chefe  do  Departamento  de

Ciências Políticas da UFMG.

Registro de Presença

O  locutor  -  Registramos  a  presença  das  Exmas.  Sras.  Gláucia  Brandão,

Subsecretária de Direitos Humanos; Marília  de Souza Pereira, Presidente da OAB

Mulher;  Margaret  de  Freitas  Assis  Rocha,  Chefe  da  Divisão  Especializada  de

Atendimento  à  Mulher,  ao  Idoso  e  ao  Portador  de  Deficiência;  Suzane  Almada,

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Santa Luzia; Elaine Matozinhos,

Vereadora por  Belo Horizonte;  Ana Lúcia de Oliveira, Presidente da Comissão de

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB-MG; e Luciana Crepaldi,

Assessora de Políticas da Mulher da Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher,

representando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; do Exmo. Sr. Felipe Willer de

Araújo Abreu Júnior, Presidente do Conselho Estadual do Idoso; de representantes de

alguns  projetos  sociais:  Projeto  Clumir  Terceira  Idade;  Associação  de  Mulheres
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Empreendedoras e Filhos - Amef -; Projeto Girassol, Jardim Filadélfia; Grupo União

Santana,  Terceira  Idade;  Conselho  Municipal  da  Mulher  de  Congonhas;  Conselho

Municipal da Mulher de Santa Luzia; Associação das Mães de Minas; Movimento de

Economia  Solidária  -  Ecosol  -;  Conselho  Municipal  de  Mulheres  de  Brumadinho;

Projeto Circuito pela Saúde de Santa Luzia, 100% Adrenalina; Coordenadoria-Geral

do Centro de Referência da Cultura da Mulher Negra de Minas Gerais; das Exmas.

Sras.  Gláucia  Helena  de  Souza,  Coordenadora  de  Políticas  para  Mulheres  de

Contagem; Ofélia  Hilário,  Coordenadora de Igualdade Racial  de Betim; Conceição

Resende,  da  Secretaria  de  Saúde  de  Betim;  Rosa  Vargas,  da  Coordenadoria  de

Mulheres de Betim; Gláucia Boaretto, Vice-Prefeita de Poços de Caldas; Marlene de

Fátima,  Presidente  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher  de  Poços  de

Caldas; Maria Aparecida Andrade Moura, Presidente do PMDB Mulher - MG; Maria

Cristina Abreu Domingos Reis, Presidente do Conselho Estadual das Pessoas com

Deficiência;  Sírley Soalheiro, Presidente Estadual da Ação da Mulher Trabalhista -

AMT -;  Cristiane  Alves,  Presidente  da  AMT  -  Ribeirão  das  Neves;  Zulma  Leão,

Presidente da AMT - Contagem; Fátima Medeiros, Presidente da AMT - Nova Lima;

Lúcia Aleluia, Presidente da AMT - Confins; Marilene Castanha, Presidente da AMT -

Betim; Xica, da Economia Solidária, representando as mulheres do PSB; Jeannete de

Oliveira  Gonçalves,  Presidente  do  PR  Mulher;  Maria  do  Carmo  Lara,  Prefeita

Municipal  de  Betim;  Ana  Lúcia  de  Oliveira,  Coordenadora  Estadual  de  Apoio  e

Assistência à Pessoa com Deficiência; Ana Pascoal, Diretora Técnico-Operacional da

Ceasa Minas; e Carminha Amaral, Coordenadora do ProJovem de Betim; e do Exmo.

Sr. Renato Siqueira, Secretário de Governo de Betim.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste momento ouviremos o Hino Nacional, que será interpretado pela

cantora lírica Elizeth Gomes.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  1º-Vice-Presidente  desta  Casa,  Deputado  José

Henrique.

Palavras do Sr. Presidente

Exma. Sra. Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, Maria
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Coeli Simões Pires; Exma. Sra. Vice-Presidente da Comissão de Redação, Deputada

Ana  Maria  Resende;  Exma.  Sra.  Vice-Presidente  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte, Deputada Liza Prado; Exma. Sra. Vice-Presidente da

Comissão  de  Cultura,  Deputada  Luzia  Ferreira;  Exma.  Sra.  Vice-Presidente  da

Comissão de Segurança Pública, Deputada Maria Tereza Lara; Exma. Sra. Presidente

da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social,  Deputada Rosângela

Reis; Exma. Sra. Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, Andréa Abritta

Garzon  Tonet;  Exma.  Sra.  Presidente  do  Conselho  Estadual  da  Mulher  e

Subsecretária de Estado e Promoção Social e Projetos Estratégicos, Carmen Rocha

Dias; Sra. Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Chefe

do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal  de Minas Gerais,

Sra. Marlise Matos; senhoras e senhores; o Legislativo mineiro celebra, mais uma

vez, o Dia Internacional da Mulher, ocorrido no último dia 8, desta feita em parceria

com o Conselho Estadual da Mulher e com a Coordenadoria de Políticas Públicas

para  as  Mulheres  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  com  um

evento  conduzido  por  nossas  Deputadas,  abordando  os  temas  da  violência,  da

saúde, do trabalho, da educação e do poder. 

Esses temas, incluindo as principais  questões que dizem respeito ao gênero no

País,  mostram  como  ainda  existem  fortes  resistências  ao  trabalho  sempre

ascendente da participação feminina nos diversos segmentos do mercado de trabalho

e da vida pública. Coroando essa tendência irreversível de transformação econômica

e social, o desempenho da Presidenta Dilma Rousseff à frente do Executivo Federal

aponta os novos rumos do País na afirmação feminina no trato da causa pública. 

Sob essa perspectiva, tenho a honra de conviver nesta Casa com as Deputadas

Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis,

representantes dos mais diversos pontos de vista político-partidários, portanto, um

vivo exemplo de uma madura convivência democrática. 

Por  sua  experiência  particular  e  pela  visão  diferenciada  dos  problemas  que

envolvem a vida em comunidade, cada uma delas vem trazendo ao nosso trabalho de

todos os dias generosas contribuições de equilíbrio e de representatividade. Assim, a

comemoração desta data será associada,  nesta tarde,  a temas urgentes,  como a
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violência  familiar,  a  pobreza  e  o  desemprego,  relacionando-se  com  os  direitos

reprodutivos, a educação não sexista e a participação feminina na esfera do poder.

Ressalto que as mulheres não só se tornaram maioria na população brasileira, mas

também já detêm, em média,  dois  anos de escolaridade a mais  que os homens,

vantagens que só serão devidamente reconhecidas com a extinção do preconceito

contra o gênero que ainda persiste em nossa sociedade. 

Reafirmo, para concluir, a crença de que a ação das mulheres tornará o Brasil mais

integrado, mais ético e solidário, e suas conquistas farão de Minas Gerais um espaço

geográfico cada vez mais democrático e justo. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Maria Coeli Simões Pires

Exmo. Sr. Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, na pessoa do qual quero saudar todos os parlamentares

presentes  neste  auditório;  Exmas.  Sras.  Deputada  Ana  Maria  Resende,  Vice-

Presidente  da  Comissão  de  Redação;  Deputada  Liza  Prado,  Vice-Presidente  da

Comissão de Defesa do Consumidor; Deputada Luzia Ferreira, Vice-Presidente da

Comissão de Cultura; Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente da Comissão de

Segurança Pública; Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho;

Andrea Abritta Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais; Carmen

Rocha Dias, Presidente do Conselho Estadual da Mulher e Subsecretária de Projetos

Especiais de Promoção Social; e Marlise Matos, Coordenadora do Núcleo de Estudos

e  Pesquisas  sobre  a  Mulher  e  Chefe  do  Departamento  de  Ciências  Políticas  da

UFMG;  senhoras  representantes  dos  diversos  segmentos  femininos  -  conselhos,

coordenadorias,  OAB,  projetos  sociais  -;  caros  Deputados;  corpo  dirigente  da

Assembleia Legislativa; servidores; participantes deste evento; senhoras e senhores;

estando  nesta  Assembleia  Legislativa,  sinto-me  em  casa,  pois  conservo  sólidas

amizades que aqui construí, laços de afeto com as gerações de ontem e de hoje e

fortes vínculos de identidade que me ligam a esta nobre instituição.

Aqui  nos  reunimos  em  torno  da  cidadania  feminina,  celebrando  conquistas  da

paridade de gênero e evocando novos avanços. No transcurso do Dia Internacional

da  Mulher,  no  último dia 8 de março,  uma frase,  certamente,  circulou  por  muitas

mentes: “Comemorar é preciso, mas há longo e árduo caminho por trilhar.” Frase que
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faz lembrar um dos pensamentos célebres de Nelson Mandela: “Depois de escalar

uma alta colina, tudo que se descobre é que há muitas outras colinas por escalar”.

O gentil  convite que as Deputadas desta  17ª  Legislatura  me transmitiram, para

trazer  aqui  breves  reflexões sobre  a  condição da mulher  na política,  remeteu-me

inicialmente para o próprio curso da civilização, que foi madrasta com a mulher em

relação aos espaços de poder.

Eia,  senhoras!  A história  é  nossa  testemunha.  Quantas  são  as  mulheres  que

podemos apontar como próceres da vida política? Saiam à cata de suas memórias, e

as  imagens  que  daí  resgatarão  não  serão  as  mais  alentadoras.  Um  recuo  não

rigoroso, mas significativo, leva-nos ao começo dos séculos, fazendo despontar nos

anais da história a figura de Cleópatra, imperatriz egípcia que intercepta a República

romana, do alto do Farol de Alexandria. Não é ela senão a imagem mais palpável que

se  tem  do  engano  e  do  engodo?  Ela  que  enganava  César.  Das  páginas  de

Shakespeare, de Bernard Shaw e de Sá de Miranda brota uma imagem impregnada

do ranço atávico de tratar a mulher como veículo da insídia e do mal. É a mulher o

fantasma da perversão?

Um saltar de séculos transporta-nos a nossa era, na Inglaterra da década de 80.

Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, irá ocupar o número 20 de Downing Street,

legando ao mundo uma imagem de aspereza, rispidez e intransigência. Tenho comigo

que sua postura buscava apenas e tão somente atender ao conselho aristotélico, que

prescreve que a vara, quando torta, endireita-se quando é dobrada antes na direção

oposta, que ao centro. A dama precisa ser de ferro? Entendo eu que não. O livrar-se

de uma chaga histórica, que projeta sobre a figura feminina,  na mais branda das

hipóteses, apenas leviandade e inconsistência, é trabalho hercúleo.

De igual monta, a imagem que se conserva de Indira Gandhi,  responsável pelo

rompimento da ligação frágil e volátil entre hindus e sikhs na Índia. De outro lanço, em

coordenadas absolutamente diversas, conquanto posta com absoluto rigor sobre a

mesma  nação,  vem  à  mente  a  figura,  a  imagem  de  Madre  Teresa  de  Calcutá,

missionária albanesa que permanecerá incólume nos registros  da história e da fé

como benfeitora do gênero humano. Será mesmo que a mulher, para ser alçada à

posição de destaque, deve manter-se nos limites da benemerência, no refúgio da fé e
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da castidade?

Mas o convite me fez lançar um olhar retrospectivo sobre a condição da mulher na

história política desta nação e pude, igualmente, colher um passado de discriminação,

de interditos silenciosos, mas, às vezes também, eloquentes. 

Para se ter a dimensão da disparidade de gênero no Brasil basta assinalar que em

511  anos  de  seu  estatuto  como  país,  inicialmente  Colônia,  depois  Império  e

finalmente República, a mulher brasileira viveu 432 anos, ou seja 85% desse longo

período  histórico,  sem  direito  ao  exercício  da  cidadania  política.  Cidadania  que

somente  lhe  foi  reconhecida,  pelo  direito  ao  voto,  nas  águas  da  Revolução

Constitucionalista de 1932, direito logo proscrito com a emergência do Estado Novo,

em 1937.

Por isso mesmo e pelo perfil patriarcal arraigado em séculos de exclusão feminina

da vida e do espaço público, convivemos hoje com uma realidade em relação aos

direitos da mulher que ainda deixa o Estado brasileiro muito mal perante o mundo.

O relatório do Fórum Econômico Mundial divulgado em 2010, em seu capítulo “Os

Índices de Disparidade de Gênero”, coloca nosso país em constrangedor 67º lugar no

conjunto das nações. Esse indicador leva em conta vários fatores que condicionam a

vida da mulher no Planeta, em lista de qualidade liderada pela Suécia, pela Noruega,

pela Finlândia, pela Islândia e pela Alemanha, nessa ordem.

Em posições muito melhores que o Brasil, ainda figuram países como a Colômbia, a

Argentina, a Tanzânia, a Jamaica, a África do Sul, a Costa Rica, e assim por diante. O

Brasil é muito atrasado na política, em se tratando de espaço para mulheres.

Fator determinante da nota do Brasil nessa classificação internacional é relacionado

com a sub-representação da mulher na vida política. Nessa dimensão, a participação

política  feminina,  o  Brasil  situa-se  em  lastimável  122º  lugar  entre  134  países

presentes  no  “ranking”  mundial.  O  Brasil  é  lanterninha  no  cenário  político

internacional. Isso fere de morte a reputação internacional da condição feminina no

Brasil.

Neste país, apenas e tão somente 10% de mulheres estão presentes no campo da

representação  parlamentar  federal.  Nós,  as  mulheres,  constituímos,  no  entanto,

51,2% da população nacional  e 51,7% do eleitorado brasileiro.  Frisemos:  10% de
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mulheres estão presentes no Parlamento brasileiro.

Só para avaliarmos a defasagem do Brasil em relação à comunidade mundial no

tocante  à  participação  feminina  na  política,  basta  que  citemos  alguns  índices  da

presença  das  mulheres  nos  Parlamentos  de  diferentes  países.  Na  Suécia,  elas

ocupam  47%  das  cadeiras  legislativas;  na  Islândia,  43%;  na  Holanda,  41%;  na

Finlândia,  40%;  na  vizinha  Argentina,  pasmem!,  39%;  e  na  Costa  Rica,  38%.  A

estatística  da  posição  política  da  mulher  na  ordem  mundial  destoa,  portanto,  da

realidade brasileira. Tamanha é a disparidade de gênero entre nós no âmbito político,

que o Brasil assombra o mundo civilizado.

Pois bem, reflexões mais intimistas me levaram à minha experiência pessoal na

relação  com  a  política  mineira,  especialmente  nas  décadas  de  70  e  80,  nos

bastidores, quase sempre, e em cenas públicas, em raras oportunidades. Montando o

palco, dirigindo a peça ou na cena e na contracena, pus sempre muita atenção ao

processo de exercício do poder pela mulher. Nunca busquei um poder pessoal, mas

sempre apostei no poder das mulheres. 

Como em filme, minha mente resgata quadros de discriminação velada ou explícita.

Respeito  esta  tribuna,  por  isso  aqui  não  faço  outras  confissões.  O  poder  das

mulheres era quase uma delegação dos homens, que nos permitiam compor a cena

pública. 

Pois bem, de lá para cá, avançamos, e avançamos até muito, mas até hoje, no

Estado  e  na  política,  a  mulher  não tem  melhor  sorte.  Aliás,  em  Minas  Gerais,  a

política tem débito maior com a mulher.

Aqui dentre nós, destacamos as Deputadas Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia

Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis, responsáveis por ocupar a proa do

Legislativo mineiro. Vejam e vigiem. A serenidade e a brandura dessas mulheres não

implicam passividade. Não, três vezes não. Por quê? Porque essas mulheres são

exemplo de liderança, determinação e coragem. 

Em relação à  representação feminina  nesta Casa,  o  índice  hoje  é  de  5,2% do

conjunto  de  77  parlamentares,  já  tendo  sido  superior  a  12%  em  legislaturas

passadas. Já no Congresso Nacional, a representação política de Minas se reduz a

uma  única  mulher  -  Jô  Moraes.  Repito:  única  mulher  de  Minas  no  Congresso



1209
____________________________________________________________________________

Nacional.  Isso é vergonhoso para um Estado que tem uma tradição de luta e de

vencer.  Há,  pois,  nesse quadro  parlamentar,  um instigante desafio  pela  frente  na

conquista de graus cada vez maiores de equilíbrio.

Somos,  em Minas  Gerais,  5 Secretárias  de Estado no conjunto  de  21 titulares.

Portanto aproximadamente 25% dos cargos dirigentes do primeiro escalão. É lógico

que podem ser contabilizadas mulheres em cargos de Secretárias Adjuntas, mais 3

mulheres; em cargos de Subsecretárias, mais 11 - aliás, duas grandes mulheres aqui

presentes -; mulheres em funções estratégicas, de inteligência, inclusive da polícia; e

na direção de entidades da administração indireta. 

Em nível municipal, com 51 mulheres Prefeitas, o índice corresponde a 6% do total

de Prefeituras do Estado - abaixo da média nacional que é de 9,1%. No caso das

Vereadoras, contamos com 831 mulheres eleitas, o que corresponde a 10,5% do total

de Vereadores. No entanto isso também ainda está abaixo da média nacional, que é

de 12%. Ponham tempo e atenção nesses números, porque eles hão de desafiar os

senhores, e não me desafiam mais porque a maturidade tem juízo.

Pois bem, curioso é observar que esses números da participação política da mulher

não refletem as profundas mudanças de gênero que estão em curso na sociedade

brasileira. Para isso basta olhar ao redor.

Não me alongarei mais.  Como bem assinalou o Sr.  José Eustáquio Diniz Alves,

doutor  em demografia  e estudioso da questão da mulher,  da  Escola Nacional  de

Ciências Estatísticas, “o progresso feminino, na saúde, na educação e no trabalho no

Brasil, tem sido inequívoco. Analfabetas no início do século XX, as mulheres fizeram

extraordinários avanços na sua escolaridade e, já no início do século XXI, têm, em

média, um grau de instrução muito superior ao dos homens”. 

Essas  mudanças  estão  visíveis  no  campo das  profissões  liberais,  em  todos  os

setores do mercado de trabalho, na iniciativa privada, e assim por diante.

Ontem  participei  do  evento  de  posse  dos  membros  da  diretoria  da  Associação

Comercial, em que foram empossados 110 integrantes, e entre eles - eu contei - havia

20 mulheres empreendedoras, que tomaram posse e faziam parte daquela diretoria.

Essa última dimensão, a do empreendedorismo, puxa, aliás, o índice brasileiro para

cima, aproximando-se, nesse particular, dos padrões internacionais: cerca de 21%,
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para  uma  média  mundial  de  24%  de  mulheres  em  funções  dirigentes.  No

empreendedorismo  não  estamos  mal,  e  a  economia  solidária  sabe  bem  como

avançar neste ponto. 

Assim, mulheres executivas ou empreendedoras começam a fazer a diferença e a

fazer parte do cenário empresarial brasileiro. Mas é na atividade política que o atraso

é gritante, mesmo com medidas reparatórias, por exemplo, as de cotas femininas,

como dispõe a Lei nº 12.034, de 2009. É na política que se localiza o calcanhar de

aquiles - que bem poderia ser o de minerva - da mais grave disparidade de gênero

em nosso país. Saibam que a disparidade política é a maior violência contra a mulher.

Mas estatísticas à parte! Paremos de falar em números. Devemos reconhecer que

as eleições de 2010 se revelaram as eleições mais femininas de nossa pátria. Sim,

senhoras, posso dizer:  o Brasil...  (-  Levanta um livro.)  Obrigada. Um beijo  a essa

grande liderança da economia solidária. Ela sabe que eu também sou solidária com o

movimento que eles empreendem.

Então, como estava dizendo, as eleições de 2010 foram efetivamente as eleições

mais femininas. Estatísticas à parte, mas vamos nos explicar. Sim, senhoras, o Brasil

já dá mostras de romper com os grilhões de um passado de menoscabo. Não é a

Presidência,  o  mais  alto  cargo  dos  dignitários  da  República,  ocupada  por  uma

Presidenta? E é assim que ela bem gosta de ser chamada. Não, não apenas aqui,

mas também alhures. Não é a Chanceler Ângela Merkel a responsável por ter  as

rédeas da Alemanha, que, de um modo ou de outro, assume, ao lado da França, a

linha de frente da União Europeia? A força do simbolismo das eleições de 2010, num

país que somente em 1990 elegeu sua primeira Senadora, a mineira Júnia Marise, e

somente em 1994, sua primeira Governadora, poderá - criando vergonha - ter efeitos

poderosos  sobre  a  mentalidade  brasileira.  Assim  poderá  haver  uma  maior

participação da mulher na política.

Essa sinalização tem correspondência na União, já que o Poder Executivo conta

hoje com nove Ministras, de Ana de Hollanda a Tereza Campello. Esse é um quadro

bastante  significativo,  se  considerarmos  que,  em  121  anos  de república,  o  Brasil

havia contado com apenas 17 Ministras mulheres em cerca de seiscentos e tantos

cargos durante toda a história republicana.
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Cabe, portanto, às forças democráticas do País criar efetivas condições para uma

disputa  eleitoral  com maior  igualdade  de  oportunidade entre  homens e  mulheres,

corrigindo, com acelerada velocidade, nosso déficit de gênero na política, déficit, diga-

se, quantitativo. 

As restrições à mulher e os efeitos da banalização de seu papel sobre a inserção do

segmento no mundo do direito e da política importam visível atraso para a sociedade

brasileira.  Essa prática discriminatória e desditosa, que não guarda justificativa na

razão e na tradição, é, em forte medida, explicada por uma noção estreita e tacanha

da  maternidade.  E  eu  não  poderia  deixar  de  falar  da  maternidade,  pois  falar  de

mulher é sobretudo falar da maternidade, potencial sempre, pois a mulher é sempre

mãe das suas causas.

Mulheres! Naturalmente vocacionadas para a maternidade, não o somos por mero

capricho divino ou acidente da natureza. Nisso há suprema sabedoria. A devoção e o

desprendimento,  próprios  da maternidade,  são também exigências  da justiça,  que

precisa, antes de punir, educar. De igual modo, são exigências da política, que há de

contar não com o egoísmo, mas com a disposição para bem servir. 

Ao concluir minhas palavras, quero renovar-lhes o convite feito pela jornalista Ana

Arruda:  os  homens  também  precisam  entrar  no  movimento  das  mulheres,  assim

como o Deputado José Henrique, os Deputados que aqui se encontram e os pares de

gênero deste Plenário. Precisamos aprender não só a dividir o trabalho, mas a dividir

a  vida.  Tenham  os  homens  a  certeza  de  que  a  igualdade  de  gênero  lhes

proporcionará a oportunidade de conviver com melhores esposas, melhores filhas,

melhores amigas e melhores companheiras, e, sobretudo, em uma sociedade melhor,

mercê da arquitetura própria da mulher. Porque a disparidade vigente agride e afeta

as leis da própria natureza, mãe e mestra de todos nós, homens e mulheres, que a

Divina Criação lançou nesta Terra.

É tempo de darmos as mãos. E para darmos as mãos, quero ler fragmentos de um

poema,  cujo  autor  é  desconhecido,  para  homenagear  as  mulheres  que  aqui  se

encontram e todas as mulheres mineiras. Lerei rapidamente alguns versos de “M de

Mulher”. (- Lê:) 

“Meninas, mães, madres, marquesas e ministras. Madalenas ou marias. Elas são
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manhãs e madrugadas. Mártires e massacradas. E são marinheiras e magníficas.

Multiplicam  memórias  e  milhares  de  momentos.  Marcam  suas  mudanças.

Momentâneas ou milenares, mudas ou murmurantes, maiores, menores, madrastas.

São  músicas,  misturas,  mármore  e  minério.  São  lágrimas  e  sorrisos.  Merecem

mundos  e  não  migalhas.  Merecem  medalhas.  São  monumentos  em  movimento,

esses milhões de mulheres maiúsculas.” 

São milhões de mulheres maiúsculas aqui representadas por essas mulheres que

nos prestigiam nesta tarde. Obrigada. 

Exibição de Vídeo

O  locutor  -  Passaremos  agora  à  exibição  de  um  vídeo  produzido  pela  TV

Assembleia  com  opiniões  de  alguns  cidadãos  sobre  o  tema  “Enfrentamento  à

violência contra as mulheres”. 

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende

Sr. Presidente José Henrique, aqui representando o Presidente Dinis Pinheiro, que

não pôde comparecer por estar adoentado, com febre; senhores da imprensa; público

que nos prestigia;  telespectadores que nos assistem; minhas colegas Liza,  Luzia,

Rosângela e Tereza; Maria Coeli, mulher forte, ao mesmo tempo meiga e carinhosa,

que aqui representa o meu precioso Governador Anastasia; demais autoridades da

Mesa,  todas envolvidas com a questão da mulher;  Gláucia, minha querida colega

Deputada Gláucia, eu poderia falar que você é como o bambu, que verga, mas não

quebra, Gláucia; você guarda a firmeza e a determinação da madeira de lei,  mas

também é plena de carinho e de afeto e por onde você passa tremulam a alegria, a

amizade e o carinho - Gláucia, você é permanente e constante nesta nossa Casa.

Neste ano, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado em plena terça-feira de

carnaval.  Apesar  do  feriado  e  da  folia,  não  faltaram  manifestações  de  carinho,

protestos contra as várias formas de discriminação e, ainda, o justo reconhecimento

da importância da mulher nas diferentes esferas da sociedade.

O Brasil é pela primeira vez presidido por uma mulher, e cinco mulheres compõem

o seu Ministério. Em Minas, outras tantas mulheres ocupam Secretarias de Estado.

Tantas outras ocupam cargos de destaque no setor público e na iniciativa privada.
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Somos  57% dos  beneficiários  da  Previdência  Social,  o  que  nos  assegura  que  o

progresso do Brasil é impulsionado pelo poder feminino. Cada vez mais as mulheres

conquistam espaços antes ocupados apenas pelos homens.

Mas,  apesar  desse  crescimento  vertiginoso,  ainda  sofremos  diferentes  tipos  de

repressão e violação aos nossos direitos. O pior é que a mulher se mostra muitas

vezes ainda impotente e até mesmo conformada com a violência sofrida. Por quê?

Por  que essa mulher  tão aguerrida,  por  que essa mulher  forte se fragiliza  ao  se

confrontar com a violência? Por que no Brasil a cada 24 segundos uma mulher é

vítima de violência? A cada 24 segundos uma mulher no Brasil é vítima de violência,

violência que parte quase sempre do marido, do companheiro ou do namorado.

Nossa sociedade foi  construída  a partir  de  princípios  machistas  que sugerem a

dominação do homem sobre a mulher. Os elementos dessa nossa cultura patriarcal

contribuem  para  a  violação  dos  direitos  da  mulher,  para  que  ela  seja  vítima

independente  de  sua  raça,  classe  social,  religião  ou  nível  cultural.  Importante

frisarmos isso porque, quando se fala em violência contra a mulher, imagina-se que a

mulher  pobre  ou  pouco  culta  seja  vítima  da  violência.  Mas  não  é  isso.

Independentemente de nível econômico, social, intelectual e raça, a mulher, como um

todo, é vítima da cultura e dessa violência.

Muitos homens se acham no direito de descarregar em suas companheiras a raiva,

a tensão, a frustração ou seus traumas psíquicos. Muitos deles nos comparam a um

saco de pancada. Se ele perdeu o emprego, a mulher é que tem de pagar por isso; se

o time de futebol perdeu, a mulher é incapaz, incompetente e, por isso, merece um

castigo. Na verdade, nós somos o saco de pancada em nossas casas. No entanto, os

homens  e  as  mulheres  foram  criados  para  serem  felizes  juntos.  A união  só  tem

sentido se for para somar, para completar, para multiplicar nossa potencialidade e,

principalmente, a vida. O Senhor, após criar o mundo e nele o homem, percebeu que

ele estava triste e que precisava de uma companheira. Criou, então, a mulher para

que, em união, conquistassem a terra e vivessem no amor. Tudo que não for fruto da

união, do crescimento e do respeito não é coisa de Deus. Você ofende, ridiculariza,

deprecia, bate em sua companheira: isso não é coisa de Deus.

Porém, você, minha amiga, que se conforma com a situação de opressão; você,
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minha colega mulher, que fica na condição de sujeição ao poder masculino, saiba que

também isso não é coisa de Deus. Cabe a você reagir e mostrar a esse homem e à

sociedade que fomos criadas com um único objetivo: sermos felizes e fazermos os

outros felizes. Quem não é feliz não faz ninguém feliz. Se sou uma mulher infeliz,

como serei capaz de fazer meus filhos felizes? Sob qual pretexto uma mulher pode

dizer, com o homem, sujeita a sua tirania, a seu jugo, aos seus maus-tratos, que é

para manter a família unida e para fazer os seus filhos felizes? Não conheço ninguém

infeliz que possa construir uma família feliz. Não conheço ninguém infeliz que faça

alguém feliz.

Nós, mulheres, precisamos entender que só construiremos famílias e seres felizes

se  também  formos  felizes.  Ninguém  é  dono  da  minha  felicidade.  Ninguém  é

responsável pela minha felicidade. Marido não faz a minha felicidade, faz parte dela;

filho não faz a minha felicidade, mas faz parte dela. Sendo assim, cada uma de nós,

mulheres, temos de agarrar com unhas e dentes a nossa felicidade, se quisermos

construir famílias realmente felizes. 

Hoje há diversas políticas públicas e leis, em especial a Lei Maria da Penha, que

visam proteger  a  mulher.  Porém, precisamos  proteger-nos  de  nossas  heranças e

valores culturais. Só a educação é capaz de modificar. Acredito que os professores -

e vejam que nós,  mulheres, somos maioria  no magistério  -  somos indispensáveis

nesse processo de restauração da sociedade criada por Deus. Precisamos, então,

chegar a todos os homens e todas as mulheres da nossa Minas Gerais; é preciso

quebrar o silêncio.

A maior  humilhação  não  é  declarar  a  agressão  e  o  agressor,  mas  conviver  e

perceber que, com isso, fazemos um mal irreparável aos nossos filhos. Com certeza,

nossas  filhas,  inconscientemente,  procurarão  um  marido  semelhante,  tão  violento

quanto seu pai, porque é natural a menina procurar um companheiro semelhante ao

pai. E o menino, com certeza, também será um violento marido, porque copiará a

maneira  de  ser  e  comportar  de  seu pai.  Esta  é  a  nossa  maior  humilhação:  não

sermos capazes de criar filhos para a felicidade e contribuirmos apenas para manter

o ciclo vicioso da violência.

Para terminar, quero que todos nós que acompanhamos, neste momento, o Dia da
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Mulher, denunciemos violências sofridas e percebidas e, principalmente, que todos

saiamos daqui dizendo a todas as mulheres: mulheres, não olhem para baixo; não

olhem para o chão, olhem para o alto; olhem para as estrelas, porque, na alegria e na

felicidade,  o infinito  é o nosso limite. Muito obrigada e uma boa tarde para todos

vocês. 

Exibição de Vídeo

O  locutor  -  Passaremos  agora  à  exibição  de  um  vídeo  produzido  pela  TV

Assembleia, com opiniões de alguns cidadãos sobre o tema “Saúde das mulheres,

direitos sexuais e direitos reprodutivos”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Liza Prado

Boa-tarde.  Sr.  Presidente,  minhas  queridas colegas  Deputadas  Ana,  Rosângela,

Luzia, Maria do Carmo, eterna Deputada Gláucia Brandão, Sra. Carmen, Presidente

do Conselho Estadual da Mulher, na pessoa da qual cumprimento todas as mulheres

que  compõem  a  Mesa  e  todas  as  que  estão  no  Plenário,  representando  várias

instituições e partidos políticos.

Muitos me questionam sobre a necessidade de termos um Dia Internacional  da

Mulher. 

Fazem  piadas,  dizendo  que  não  é  possível  a  mulher  contemporânea  ainda

necessitar  de  um  dia  internacional.  Digo  sempre  que,  enquanto  mulheres  forem

apedrejadas,  enquanto  mulheres  forem  esquartejadas,  enquanto  mulheres  forem

vítimas de tráfego, enquanto mulheres não tiverem atendimento à saúde, enquanto

mulheres  forem  espancadas,  enquanto  houver  uma  sociedade  desigual,

precisaremos ter  dias  como esse,  pois  são uma espécie  de ação afirmativa  para

mostrar que é preciso muita luta. Temos que comemorar  os  avanços,  mas temos

desafios  a  enfrentar.  Temos  que  aproveitar  todos  os  espaços  para  dizer  que

queremos ter igualdade ao lado do homem, porque mais da metade da população

precisa  ser  respeitada.  Nenhum país  irá  se  consolidar  democraticamente,  se não

respeitar mais da metade da sua população.

A realidade que vivemos é cruel, por mais que avancemos. E avançamos muito.

Antes, a mulher não podia vestir calça comprida, não podia fazer um negócio sozinha,
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era chamada “mulher da vida” se frequentasse um bar. Que o espírito e o sangue das

mulheres que tombaram a fim de nos permitir estar nesta tribuna nos contagiem todos

os dias,  seja na  economia solidária,  seja na terceira idade,  seja onde estivermos

militando, para que tenhamos coragem e paixão de defender nossas irmãs, nossas

colegas e nossas meninas.

O número de mulheres vivendo em situação de pobreza no mundo é maior do que o

de homens. A miséria atinge mais a população negra, e principalmente as mulheres

negras. Em geral, trabalhamos mais horas do que os homens, temos mais estudo do

que eles e mais doutorado, mas ainda recebemos um salário menor. A maioria das

mulheres não tem licença-maternidade garantida, porque, das que trabalham fora de

casa, cerca de 60% estão na informalidade.

Não quero abordar todos os temas, mas tudo tem a ver com a saúde da mulher.

Grande  parte  delas  são  carentes  de  recursos  para  produzir  e  ascender  social  e

financeiramente. Sempre digo que a liberdade da mulher começa pelo bolso. Se a

mulher  não  tem  independência  financeira,  dificilmente  ela  conseguirá  ser  livre  e

independente. Além disso, tanto as brasileiras quanto as mineiras não têm acesso

aos serviços de saúde como deveriam, por mais que haja avançado. É necessário

atuar sobre diferentes ciclos da vida da mulher; a infância, a adolescência, a idade

adulta e a terceira idade.

Os  Estados  Unidos  realizaram  uma pesquisa  que mostra  as  consequências  da

ditadura  da  beleza.  Além  de  passarmos  por  tudo  isso,  ainda  temos  de  ser

macérrimas,  lindíssimas,  arrumadíssimas.  Segundo a  pesquisa,  cerca  de  47% da

população deve apresentar problema nos pés em qualquer parte da vida. Em grande

parte das mulheres isso se deve ao uso do salto agulha como acessório diário para

ficar elegante. Isso é uma ignorância. Eu, que sou pequena e um pouco gordinha, fico

elegante de salto, mas é uma ignorância. Admiro as mulheres que conseguem se

equilibrar em cima de um salto agulha. Teremos quatro vezes mais problemas do que

os homens.

Costumamos  ser  vistas  como usuárias  passivas,  e  não  como protagonistas  da

nossa  própria  história.  Somos  capazes  de gesticular,  de  discutir,  ter  prioridade e

tomar  decisões.  Daí,  a importância da participação feminina na definição de suas
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necessidades e no desenho de programas que mudem esse quadro. 

Nesse  sentido,  destaco  a  grande  responsabilidade  da  bancada  feminina  nesta

Casa, da qual tenho orgulho de ser parte. Senti, Coeli, que fui acolhida nesta Casa.

Tive quatro mandatos como Vereadora, um no Executivo como superintendente do

Procon. Em Uberlândia atualmente há apenas uma Vereadora. Hoje percebo como é

fácil trabalhar com essas mulheres, pois cada uma, em sua especificidade, acolhe a

outra. Normalmente não é assim que acontece em um ambiente de trabalho, pois

grande parte das companheiras, às vezes, trabalha sorrateiramente para que a outra

não  engrandeça.  Isso  também  acontece  com  os  homens,  talvez  até  muito  mais.

Então percebemos que isso prejudica a saúde psicológica da mulher.

Sabemos também que a nossa responsabilidade é grande. É necessário que as

demais mulheres, como as nove Ministras,  as nossas Secretárias e todas as que

trabalham em um espaço público ou em qualquer cargo de chefia, de mando ou de

responsabilidade,  como  lideranças,  trabalhem  na  elaboração,  na  execução  e  na

fiscalização das políticas públicas em prol da saúde da mulher.

Nosso objetivo  é promover a melhora das condições de vida,  a igualdade e os

direitos de cidadania da mulher. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 56% das

brasileiras, como disse, estão acima do peso. Mais uma vez esse dado. Oh, meu

Deus, como é difícil para nós! O que sobra para as mulheres pobres que têm apenas

o arroz, a batata e o macarrão como alimento. É difícil. A carne mais barata é a gorda,

como a maçã do peito, e por aí afora. Oitenta e nove por cento da população feminina

com  mais  de  18  anos  não  pratica  atividade física,  e  quase  28% convive  com  a

hipertensão.

As mulheres, como disse a minha colega, são a maioria da população brasileira e

as principais usuárias do SUS. Não procuramos esse serviço apenas para nós, mas

para levar o filho, o vizinho, o deficiente, o amigo. Somos assim. O nosso dom natural

é cuidar das pessoas, não apenas dos nossos, mas de todos os que precisam. Trinta

por cento das mulheres em todo o mundo têm problemas com o ronco; porém, há

uma notícia boa: no Brasil, um em cada cinco adultos que procuram tratamento é

mulher. Já que procuramos mais o SUS, conhecemos melhor essa instituição.

A saúde envolve diversos aspectos da vida, como a relação com o meio em que se
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vive, habitação adequada, alimentação saudável, acesso à educação e à informação,

além das condições de trabalho e renda. Não se trata de fato isolado. Vocês sabiam

que quanto mais jovem, mais escura e mais pobre, maior a violência sofrida na hora

do parto, como xingamentos, humilhação? Segundo pesquisa, se não me engano, da

Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro parturientes afirmaram ter sofrido

maus-tratos  durante o parto.  Dezessete por  cento das que foram ouvidas são de

hospitais  privados  e  27%  de  hospitais  públicos.  Mais  de  23%  das  entrevistadas

disseram que ouviram frases humilhantes durante o parto como: “Se você não parar

de chorar agora, não vou lhe atender”; “seu neném vai nascer com problemas, surdo,

pois você está gritando”; “na hora de fazer você não chorou, agora chora”; “você está

chamando a mamãe agora, mas na hora de fazer não chamou”, e outras frases como

essas. Por isso, desde 2005 há uma lei que nos dá o direito ao parto humanizado e a

um acompanhante. É um desafio para nós fazer com que esse direito seja respeitado,

especialmente por pessoas que cuidam da saúde e deveriam acolher vocês. Por mais

que tenhamos bons médicos e enfermeiras, pessoas maravilhosas, que dedicam sua

vida à profissão, ainda há uma parcela ignorante que precisa de acompanhamento e

treinamento constante. A capacitação é importante.

Especificamente  no  caso  das  mulheres,  os  problemas  são  agravados  pela

discriminação nas relações de trabalho e a sobrecarga com as responsabilidades do

trabalho  doméstico.  Etnia,  raça  e  condição  social  realçam  ainda  mais  as

desigualdades. 

O fardo, companheiras e companheiros, é pesado; existe um acúmulo de funções. A

mulher consegue atender ao telefone e, ao mesmo tempo, olhar o menino, cuidar da

panela e ainda ouvir  o que o outro está falando sobre nós -  se o homem estiver

falando mal de nós, conseguimos ouvi-lo. Digo sempre a quem trabalha comigo - e é

preciso tomar cuidado com o assédio moral -, quando me dizem “Deputada, sou um

só, não dou conta”, que, se fosse mulher, dava conta de fazer muita coisa ao mesmo

tempo. É brincadeira.

Especialmente no caso das mulheres, já falei sobre a discriminação. Vivemos mais

do que os homens, mas também adoecemos com mais frequência.  Pode parecer

absurdo, mas comprovou-se a vulnerabilidade feminina diante de certas doenças, e
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que as causas de mortes estão mais relacionadas com situações de discriminação na

sociedade do que com alguns fatores biológicos. Percebe-se isso até na depressão

pós-parto, quando a mulher, sem companheiro ao seu lado para lhe dar apoio, fica

com uma profunda tristeza. Além das questões emocionais que já são de esperar -

dor, tristeza e outras coisas -, ainda falta o amor de alguém para lhe dar atenção.

Essas mulheres maravilhosas que conhecemos sofrem muito.

Segundo o IBGE, 49,7% das mulheres nunca fizeram mamografia. O SUS garante

esse  exame  para  mulheres  acima  dos  40  anos  de  idade,  assim  como  garante

também aquela lei sobre a qual falei, do parto humanizado, acompanhamento, e por

aí afora.

No Brasil,  as principais causas de morte entre as mulheres, considerando-se as

idosas, são as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo e o acidente

vascular cerebral; as neoplasias, principalmente o câncer da mama, do pulmão e do

colo de útero; as doenças respiratórias, marcadamente as pneumonias, que podem

estar  encobrindo casos  de  aids  não  diagnosticados  -  isso  é  sério  -,  as  doenças

endócrinas, nutricionais e metabólicas. E vai por aí afora, diabetes, e causa externa.

Estamos  perdidas.  Em  contraponto,  analisando-se  o  óbito  em  mulheres  na  faixa

etária entre 10 e 49 anos em idade fértil, a situação é outra. As primeiras causas são

acidente  vascular  cerebral,  aids,  homicídio  e  o  câncer  da  mama,  seguidos  de

acidentes  automotivos;  doenças digestivas;  doença hipertensiva,  consequência  de

sedentarismo;  doença  isquêmica;  do  coração;  diabetes  e  câncer  do  colo  uterino.

Vejam bem, o câncer da mama, diagnosticado tardiamente em cerca de 60% dos

casos, e a dificuldade de uma mulher que espera quase dois anos para fazer um

exame são  problemas  graves.  Se  essa  doença  fosse  detectada  antes,  a  mulher

poderia estar viva. Mas muitas morrem.

Mudar essa situação é um desafio necessário, pois a detecção precoce aumenta

significativamente  a  perspectiva  e  a  qualidade  de  vida  das  mulheres  após  o

diagnóstico da doença. Por ano, 11.700 mulheres morrem no Brasil, principalmente

após os 40 anos.

E as mulheres deficientes? Estava conversando com a Kátia e questionando o que

fazem as mulheres deficientes  quando precisam fazer  um exame como esse.  Os



1220
____________________________________________________________________________

profissionais  não  estão  preparados  para  fazer  os  exames,  os  equipamentos  não

estão  acessíveis  para  essas  mulheres.  Segundo  a  Kátia,  já  existem  linhas  de

financiamento para esses equipamentos.

É preciso avançarmos nesse sentido e acompanharmos nosso Orçamento. Fiz um

pedido aqui, juntamente com a bancada feminina, para observarmos o Orçamento do

Estado  na  sua  evolução,  porque há programas,  até  com nutricionistas,  para  nos

acompanhar  no  Programa  Saúde  da  Família.  Precisamos  fazer  esse

acompanhamento.

O câncer do colo, diferentemente do da mama, pode ser prevenido com medidas de

fácil  execução  e  de  baixo  custo.  Mas  não  basta  introduzir  ofertas  dos  exames

preventivos  na  rede  básica.  É  preciso  mobilizar  as  mulheres  mais  vulneráveis  a

comparecer aos postos de saúde e implementar os sistemas de referência para o que

for necessário encaminhar. No Brasil, observa-se que o maior número de mulheres

que realiza o exame de papanicolau está abaixo de 35 anos de idade, enquanto o

risco  para  a  doença  aumenta  a  partir  dessa  idade.  A  prevenção  do  câncer

ginecológico, assim como o diagnóstico precoce e o tratamento, requer implantação

articulada  de  medidas  como sensibilização  e  mobilização  da  população  feminina,

investimento  tecnológico  e  em  recursos  humanos,  organização  da  rede,

disponibilidade dos tratamentos e melhoria dos sistemas de informação. Há reações

emocionais - distúrbios emocionais e depressão - esperadas no período pós-parto

numa faixa  de  50% a 80% das  mulheres.  Muitas  vezes,  elas  são tratadas  como

criminosas, porque não foram diagnosticadas como deveriam. Ou dizem que são um

bando de loucas, não é? A mulher, quando tem um problema - às vezes há a questão

pré-menstrual -, é considerada louca, descontrolada. A mortalidade associada ao ciclo

gestacional e puerperal e ao aborto não aparece entre as 10 primeiras causas de

óbito nessa faixa etária. No entanto, a gravidade do problema é evidenciada quando

se chama atenção para o fato de que a gravidez é um evento relacionado com a

vivência da sexualidade.  Portanto  não é doença.  O que acontece é que o nosso

Sistema Único de Saúde - e espero que ele melhore, defendo a sua universalidade

em todas as formas, já que é tão importante - enfrenta sérios problemas, como a falta

de médicos, a demora no atendimento e a precariedade de suas unidades; todavia a
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situação  não  é  diferente  para  quem tem  plano  de  saúde,  visto  que  não  querem

respeitar  o  nosso  direito.  Você paga,  mantém-se fiel  durante  a  vida  inteira,  mas,

quando precisa usar o convênio, tem seus direitos de consumidor desrespeitados.

Quanto à demora na fila, a situação é quase a mesma. 

Percebemos que, no interior dos Estados, a situação do SUS é também difícil. O

instituto de pesquisa “Datafolha” revela que 8 em cada 10 médicos sofrem pressão

para reduzir o número de pedidos de exames, os procedimentos e as antecipações

de alta. Então, querem impedir que se façam todos os procedimentos necessários.

Os  médicos  e  os  funcionários  sofrem  muita  pressão  e  interferência  para

interromperem tratamento e darem alta sem que isso seja conveniente; é o poder

econômico  falando  mais  alto.  O  que  importa  é  o  dinheiro!  Sabemos  que  essas

interferências colocam a vida e a saúde dos pacientes em risco todos os dias. Isso,

sem falar nas pessoas que ficam internadas nas UTIs, sem que haja informações

sobre a saúde do paciente. Quase sempre são as mulheres que acompanham os

pacientes, ou seja, a responsabilidade de cuidar das pessoas idosas dificilmente fica

com  os  homens.  Existem  grandes  homens  que  ajudam,  mas,  normalmente,  a

responsabilidade de cuidar de pais idosos acamados fica com a filha, dificilmente com

o filho. Em algumas situações, as UTIs não cumprem as normas necessárias e as

pessoas ficam com problemas gravíssimos, com escaras. Muitas vezes não temos o

conhecimento  necessário,  ou  seja,  não  sabemos,  por  exemplo,  que  o  paciente

precisa mudar de posição de duas em duas horas. E quem fiscaliza? A enfermeira

está sobrecarregada e acaba não fazendo isso. Assim, a situação se complica, e a

pessoa acaba falecendo por infeção hospitalar, em virtude da falta de funcionário e de

atendimento adequado. Assim ocorre nos asilos, nos lugares onde as pessoas estão

acamadas, ou mesmo dentro de casa. 

Percebo que, apesar do aumento do número de consultas de pré-natal, a qualidade

dessa assistência é precária. Grande número de mulheres perde a vida em situações

que  normalmente  são evitáveis;  isso  acontece em  92% dos  casos.  O  acesso da

população rural aos serviços de saúde ainda é um grande desafio do SUS. Os dados

são muitos,  e  é  importante  falar  e  apresentar  propostas.  Sabemos  que identificar

esses problemas na produção, no controle de qualidade, na aquisição, na logística e



1222
____________________________________________________________________________

na produção de insumos é uma das saídas também. Além disso, não há continuidade

na disponibilização dos métodos  anticoncepcionais,  bem como na capacitação de

gestores, gerentes e profissionais  de saúde.  Como resultado, temos uma atenção

precária e excludente, às vezes até inexistente em algumas localidades. O prejuízo

maior  recai  sobre  as  mulheres  que  compõem  as  camadas  mais  pobres  e  as

moradoras em áreas rurais. É um isolamento cultural e geográfico que deveremos

romper. A humanização e a qualidade da atenção devem promover o reconhecimento

e  o  respeito  aos  direitos  humanos  das  mulheres,  dentro  de  um marco ético  que

garanta a saúde integral e o bem-estar. 

Debate como esse, quando discutimos as questões femininas, especificamente a

da saúde da mulher, contribui para o reconhecimento de seu valor e para a superação

de preconceito que ainda nos atinge no nosso dia a dia.  Precisamos promover a

saúde e a busca pela consolidação dos avanços nos direitos sexuais e reprodutivos,

com  ênfase  na  melhoria  da  atenção  obstétrica,  no  planejamento  familiar  e  no

combate à violência doméstica e sexual. Aliás, a violência sexual e a doméstica é um

grave problema de saúde pública.  Precisamos  ampliar  os  locais  de referência  da

mulher. Estudos sobre a violência sexual, doméstica, assédio moral e sexual apontam

um forte impacto desse fenômeno na saúde mental da mulher. Essa realidade sinaliza

a importância da atenção psicológica no contexto público de atendimento à mulher. 

A partir daí vai uma denúncia grave: as nossas meninas assediadas sexualmente e

estupradas  não  estão  tendo  o  atendimento  psicológico  que  deveriam  ter.  Muitas

Conselheiras Tutelares as encaminham para o tratamento, pensando que elas estão

tendo atendimento, porém, considerando-se o conceito de atendimento psicológico ou

social, essas meninas, na realidade, não recebem esse atendimento. É preciso haver

um debate específico para tratar dessa questão, para demonstrar que elas não estão

recebendo atendimento psicológico. Quanto a uma criança espancada, torturada e

estuprada, o que ela será quando adulta? 

Entre  as  adolescentes,  são  importantes  as  ações  educativas  e  de  redução  da

vulnerabilidade aos agravos à saúde sexual e reprodutiva. Assim, cabe aos serviços

de saúde a prestação de uma assistência adequada e a implantação de projetos

educativos que abordem a sexualidade sob todos os seus ângulos e vertentes. Deve-
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se ainda buscar a integração das ações com outros setores, a fim de que a resposta

social seja capaz de apoiar as adolescentes em suas decisões de autocuidado. No

âmbito da saúde sexual e reprodutiva, é importante pontuar a ocorrência de doenças

sexualmente transmissíveis e aids, uma vez que os adolescentes e jovens estão na

linha de frente da epidemia da aids. 

São muitos os problemas. Só para ilustrar o grau de importância que se dá à saúde

no nosso país, a chamada saúde suplementar, que compreende os planos de saúde

particulares,  investe  anualmente,  para  atender  a  20%  da  população,  cerca  de

R$60.000.000.000,00 por  ano.  Já o SUS, única alternativa  de  assistência médica

para  80%  da  população  nacional,  recebe  o  mesmo  valor,  ou  seja,

R$60.000.000.000,00, por ano, para promover a saúde de um número de pessoas

quatro vezes maior que o assistido pela iniciativa privada. Isso mostra claramente o

quanto o investimento na saúde pública está aquém do investimento necessário para

fazer o essencial, ao menos. E aqui faço um alerta, com esperança na Emenda nº 29,

para que os Municípios possam ter mais recursos para aplicarem na saúde. Estou

acreditando nisso porque sou pessoa otimista. Ainda acredito, ainda resta esperança. 

Além disso, a humanização e a qualidade da atenção em saúde são condições

essenciais para que as iniciativas atuem de forma eficaz na resolução dos problemas

identificados.  As  ações  devem  satisfazer  as  usuárias,  fortalecer  a  capacidade

feminina de identificar e apresentar suas demandas, reconhecer e reivindicar seus

direitos, com oportunidades reais de se cuidar. As histórias das mulheres, na busca

pelos serviços de saúde, mostram discriminação, frustrações e violações dos direitos,

transformando-se em fonte de tensão e mal-estar físico e psicológico. Por essa razão,

a  humanização  e  a  qualidade  da  atenção  implicam  no  respeito  e  na  priorização

absoluta dos direitos humanos, regida pela ética e pela obrigação cívica de garantir a

saúde integral em seu bem-estar. A Dilma apresentou agora uma reformulação do

sistema de atendimento integral da família, no qual também tenho muita esperança. A

humanização está atrelada à qualidade da atenção, que exige mais que a resolução

de problemas ou recursos tecnológicos. Humanização é muito mais que tratar bem,

com delicadeza ou de forma amigável. 

Para  se  falar  em  humanização,  alguns  fatores  são  essenciais,  como o  acesso
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irrestrito  da  população  às  ações  e  aos  serviços  de  saúde  nos  três  níveis  de

assistência; definição da estrutura e organização da rede assistencial, considerando a

eficácia  na  solução  dos  problemas  e  o  acompanhamento  da  clientela  pelos

profissionais de saúde da rede integrada; captação precoce e busca ativa do público-

alvo;  disponibilidade  de  recursos  tecnológicos  e  seu  uso  apropriado;  capacitação

técnica  dos  profissionais  de  saúde  e  demais  funcionários  para  garantir  o  uso da

tecnologia  adequada,  acolhimento  humanizado  e  práticas  educativas  voltadas  à

comunidade. Além de tudo isso, também faz parte da humanização a disponibilidade

de insumos, o acolhimento amigável,  o acesso às informações, as avaliações e a

fiscalização continuada dos serviços e do desempenho dos profissionais, a análise de

indicadores que permitam aos gestores monitorar o andamento das ações, o impacto

sobre os problemas tratados e a redefinição de estratégias ou ações que se fizerem

necessárias. 

Não falarei mais, pois acho que já prolonguei bastante. Então encerro dizendo que

juntos somos fortes. Precisamos ver  também a situação e a saúde das mulheres

presas,  assim como a dos homens.  Um país melhor  conseguirá consolidar  nossa

democracia. Todo passo que dermos rumo à emancipação da mulher e aos direitos

iguais possibilitará termos um país democrático. Muito obrigada pelo carinho de me

ouvir. Que Deus possa nos iluminar. Chegaremos lá. Juntos somos fortes. Obrigada. 

Exibição de Vídeo

O locutor - Passaremos à exibição de um vídeo produzido pela TV Assembleia com

opiniões  de  alguns  cidadãos  sobre  o  tema  “Autonomia,  igualdade  no  mundo  do

trabalho e cidadania”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) -  Com a palavra, a Deputada

Luzia Ferreira.

Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Boa tarde a todas e a todos. É um prazer recebê-las aqui, neste dia que tem muito

simbolismo para nós: para as mulheres, mas creio também para o País, porque esta

não é uma luta só das mulheres, é do Brasil, de todos os que querem, sonham e

batalham, no dia a dia, com ações para transformar este mundo num mundo mais
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justo, com mais possibilidades para o ser humano e para que a vida floresça.

Cumprimento esta Mesa, poderosa e muito rara. Nas Mesas das solenidades, é

raro haver uma mulher representando. Hoje temos uma Mesa só de mulheres, todas

com poder nas suas respectivas áreas. As minhas queridas Deputadas, com o poder

conferido pelo voto popular; a Maria Coeli,  representando o Poder Executivo, uma

Secretária respeitada, ouvida pela sua capacidade; a nossa Defensora Pública, que

participou de uma disputa interna entre seus pares e foi vencedora; a nossa querida

Profa. Marlise Matos, que, com seu trabalho, nos ajuda a entender por que é tão

difícil as mulheres ascenderem aos cargos de poder no Brasil. Somos tão poucas nos

Parlamentos, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia Legislativa - somos

só cinco -, seja na Câmara Federal - apenas 9% da representação. Cumprimento a

Carmen Rocha,  do Conselho Estadual  da Mulher;  os colegas Deputados que nos

estão prestigiando - Deputados André Quintão, Duarte Bechir, Celinho do Sinttrocel e

Rômulo  Viegas,  que estava presente  até  há  pouco.  Estou  vendo  ali  o  Deputado

Bosco,  de Araxá,  a quem agradeço;  e a minha querida  amiga e companheira de

partido  Gláucia  Brandão,  que  hoje  está  numa  função  importante  no  governo  do

Estado.

Há 101 anos foi instituído o Dia Internacional da Mulher, em 1910. De lá para cá o

mundo mudou. Houve duas guerras, e o que era aceitável não é mais aceitável hoje.

No  meio  do  caminho,  houve  uma  revolução  socialista,  na  União  Soviética,  uma

grande novidade, que também ruiu no final do século XX. O mundo mudou de modo

geral e mudou muito também para nós, mulheres. Entre as mudanças, a questão do

trabalho, sobre o que falarei um pouco procurando ater-me ao que já foi dito pelas

outras colegas e companheiras. 

Na teoria social e no senso comum, educação, trabalho qualificado e remunerado

são considerados a via privilegiada para a conquista da autonomia das mulheres,

possibilitando a elas realizar escolhas, decidir por si mesmas os rumos de suas vidas.

As relações de trabalho representam um aspecto importante nas relações sociais

de gênero, e é no mundo do trabalho que homens e mulheres se enfrentam como

indivíduos, aparentemente, livres e iguais. Aparentemente porque historicamente, na

divisão sexual  do trabalho,  as atividades de prestígio  e poder  são associadas ao
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masculino,  enquanto  as  mulheres,  majoritariamente,  ocupam profissões de  menor

prestígio  social,  principalmente  as  exercidas  por  mulheres  pobres,  excluídas  do

sistema  formal  de  educação.  As  mulheres  com  acesso  à  educação  e  à

profissionalização  puderam  trilhar  caminhos  antes  negados  a  elas  ou  restritos  a

poucas. Aparentemente, todas as profissões foram conquistadas pela mulher, embora

sua presença nas carreiras consideradas femininas - serviço social, educação, saúde

e emprego doméstico - ainda seja dominante.

Estudos de modos de vida contemporâneos em sociedades complexas consideram

que as identidades sociais dos indivíduos são, em grande medida, construídas mais

expressivamente nos domínios do trabalho do que nas relações de família. A rápida

mudança  nas  relações  sociais,  sobretudo  no  padrão  homem  provedor  e  mulher

cuidadora, explica como o trabalho se tornou fundamental na vida das mulheres na

contemporaneidade. Nas sociedades capitalistas, autonomia e prestígio dependem

da circulação de capital,  e  a  independência  financeira  é  extremamente  relevante,

razão pela qual a reivindicação por equivalência, em termos de emprego e salário,

continua sendo uma das bandeiras mais caras ao movimento feminista, já que a sua

inclusão na Constituição da República ainda não se concretizou na prática.

A expansão da escolaridade das mulheres é um dos fatores de maior impacto sobre

o  seu  ingresso  no  mercado  de  trabalho  e  simboliza  um  caminho  irreversível.

Analisando apenas o trabalho formal em 2009, os homens representavam 53% da

força de trabalho e as  mulheres 48%, portanto já  somos quase 50% da força de

trabalho neste país. A maioria na Região Metropolitana de Belo Horizonte: as mãos

femininas  são  responsáveis  por  50,2%  das  riquezas  produzidas  na  Região

Metropolitana.

Alguém já disse aqui que, em tese, temos dois anos a mais de escolaridade, em

qualquer nível que analisarmos - fundamental, médio ou superior -, que os homens.

Mesmo assim, as mulheres têm rendimento médio inferior ao dos homens. Em 2009,

o total de mulheres ocupadas no Brasil recebia apenas cerca de 70% do rendimento

médio dos homens ocupados. Em Minas Gerais não é diferente, corresponde a 68%

do que ganhavam os homens.  No mercado informal,  o  diferencial  é  ainda maior.

Nesse  segmento  as  mulheres  recebem  somente  63%  do  rendimento  médio  dos
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homens.  Em Minas Gerais,  esse percentual  atinge apenas 57%. Esse diferencial,

certamente, está relacionado à maior qualificação das pessoas no trabalho formal e

com a média de  horas  trabalhadas,  que,  no mercado informal,  é  inferior  para as

mulheres.

A precarização do trabalho atinge também mais as mulheres. Entre as mulheres

jovens de 16 a 24 anos de idade 69% estão em trabalhos informais. Na faixa etária

acima de 60 anos, a proporção é de 82%. A alta participação desses segmentos em

trabalhos  informais  pode  estar  relacionada  à  baixa  escolaridade  e,  no  caso  das

jovens, à dificuldade de acesso ao primeiro emprego; no caso das mais idosas, ao

retorno de aposentadas e pensionistas ao mercado de trabalho para complementar a

renda.

No  que  tange  às  desigualdades  raciais,  também  as  mulheres  se  inserem  no

mercado de forma diferenciada: são a maioria, inclusive no trabalho informal. As de

cor branca ocupam 44% dos postos de trabalho; com relação às de cor parda 60%

estão na informalidade; e as negras, 54%.

Apesar  de  corresponder,  como  vimos,  portanto,  a  quase  50%  da  população

economicamente ativa, as mulheres continuam a arcar com os afazeres domésticos e

os cuidados familiares, que constituem trabalho não valorizado socialmente e acabam

se tornando, inclusive, um trabalho invisível. 

Dentro de casa, as pessoas trabalham muito; quem é dona de casa trabalha muito.

E  aí  dizem:  “Você  trabalha?”  E  as  pessoas  normalmente  respondem:  “Não,  não

trabalho.” Nós mesmas incorporamos o conceito de que o trabalho dentro de casa, o

cuidado dos filhos e toda a reprodução feita não sejam um trabalho, embora muitas

mulheres que trabalham em casa tenham jornada de 8 a 10 horas diárias. No entanto,

nós  mesmas  não  o  consideramos  muito.  Esse  é  um  grande  trabalho,  inclusive

importante na reprodução da força de trabalho do País, mas não é computado como

produtivo e, portanto, sua invisibilidade. 

No  Brasil,  a  média  de  horas  gastas  pelas  mulheres  em  afazeres  domésticos,

aquelas que trabalham fora - referimo-nos apenas às 8 horas das que trabalham fora

-, é mais que o dobro das horas despendidas pelos homens. Em 2009, as mulheres

ocupadas gastaram, em média, 22 horas semanais em afazeres domésticos, a média
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dos homens foi de 9 horas e meia. Essa mesma situação pode ser observada em

Minas Gerais. Esse tipo de informação é relevante, uma vez que, de acordo com o

estudo Perfil I do Trabalho Decente do Brasil, da OIT, a análise da conciliação entre o

trabalho produtivo, vida pessoal  e vida familiar  é um dos aspectos da agenda de

Trabalho Decente.

As informações estatísticas acerca do uso do tempo gasto nas diversas atividades

do dia  a dia  é  de  fundamental  importância  para  a  obtenção de estimativas  mais

precisas  sobre  a  chamada  dupla  jornada  de  trabalho,  possibilitando,  assim,  a

elaboração de políticas públicas que promovam maior qualidade de vida às pessoas,

em  especial  às  mulheres,  que  ainda  hoje  são  as  principais  responsáveis  pelos

cuidados do lar. 

A precarização  do  trabalho  doméstico  remunerado  atinge  fundamentalmente  as

mulheres que somam 93% desse nicho ocupacional e no qual, pasmem, 72%, em

2009, não tinham carteira assinada. É um contingente expressivo: 20% da força de

trabalho  feminino,  das  mulheres do  Brasil,  ainda estão no  segmento  empregadas

domésticas.

Apesar  dos  avanços  do  trabalho  doméstico  que  vimos  na  Constituição,  ainda

permanecem questões pendentes. É a única categoria profissional que não tem todos

os  direitos  trabalhistas  garantidos,  como  recolhimento  do  Fundo  de  Garantia  do

Tempo de Serviço - FGTS, fixação da jornada de trabalho em lei, pagamento de hora

extra  -  que  não  existe  -,  direitos  ao  seguro  desemprego  e  salário-família.  Esses

direitos  já  foram  estendidos  a  outras  categorias,  mas  não  às  trabalhadoras

domésticas. Esse perfil das trabalhadoras domésticas mostra o tamanho do desafio a

ser  vencido  para  melhorar  as  condições  de  seguridade  e  remuneração  nessa

categoria de emprego, garantindo-lhes mais dignidade, reconhecimento e melhores

condições de vida.

Apesar de a relação mulher e trabalho estar marcada por dupla jornada, baixos

salários e disparidade salarial, é neste espaço que as mulheres constroem uma nova

identidade: a de ter autonomia, poder fazer escolhas e ser reconhecida socialmente.

Em outras palavras: vamos continuar e queremos, cada vez mais, remar o próprio

barco. Muito obrigada. 
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Exibição de Vídeo

O locutor - Neste momento, exibiremos um vídeo produzido pela TV Assembleia,

com opiniões de alguns cidadãos sobre o tema “Educação inclusiva e não sexista.”

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Boa-tarde às minhas colegas, companheiras e amigas, como as Deputadas Ana

Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Rosângela Reis; à Sra. Carmem Lúcia; à

Secretária Maria Coeli, que nos representa no Executivo estadual; às Sras. Andréa e

Marlise.  Na  pessoa  da  minha  irmã  Maria  do  Carmo  Lara,  Prefeita  de  Betim,

cumprimento  a  comitiva  de  Betim,  que  já  foi  ou  não  nominada,  toda  a  Região

Metropolitana e lideranças. Além disso, a companheira e colega ex-Deputada Gláucia

Brandão, na pessoa da qual cumprimento a ex-Deputada Estadual Jô Moraes, que é

a única Deputada Federal de Minas Gerais neste momento; as Sras. Ana Lúcia, da

Caade; e Kátia, do CVI. Agradecemos aos Deputados André Quintão, Duarte Bechir,

Celinho do Sinttrocel a presença e a todos os Deputados que passaram por aqui,

como Adelmo Carneiro Leão, Rogério Correia e tantos outros. Isso é importante. De

modo carinhoso,  cumprimento  o  meu esposo,  Venésio,  companheiro  de  todas  as

jornadas, e que fez questão de estar aqui para nos prestigiar.

Na década de 50, dizia-se que nós, mulheres, só tínhamos de aprender a ler para

sabermos a receita de goiabada e as nossas orações. Não faz tanto tempo assim.

Felizmente as coisas mudaram bastante. Na minha época de criança, vi muitos pais

proibirem as filhas mulheres de estudar. Só os homens precisavam estudar. Portanto,

acreditavam que a mulher não precisava ler nem estudar, porque foi criada só para

ter filhos e ficar em casa. Na época, realmente muitas tinham 10, 15 e até 20 filhos.

Então, mulher não tinha tempo para estudar, e nem precisava disso. 

Felizmente, hoje, já somos 51% da população do Brasil. Vimos que, no século XX,

tivemos a conquista de poder ir à escola. Hoje, nós, mulheres já somos maioria no

ensino  médio  e  no  superior,  ou  seja,  83% de  todo  o  professorado  do  País.  No

entanto,  ainda  somos  minoria  na  pós-graduação.  Acredito  que  brevemente

chegaremos  lá.  Queremos  educação  não  simplesmente  porque  estamos

preocupadas  com  números.  Mais  do  que  isso,  queremos  uma  educação  de
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qualidade, para que, de fato, nós, mulheres, e os homens sejamos companheiros e

companheiras,  sigamos  lado  a  lado.  Esse  é  o  nosso  propósito  e  desejo.  Basta

lembrar também que, entre as mulheres com mais de 45 anos, ainda há um alto

índice  de  analfabetismo:  em  torno  de  28%.  As  mulheres  chefes  de  família  são

verdadeiramente as mais pobres. Tudo isso só nos desafia a mudar essa situação. 

Lembro-me bem de que, no início da campanha eleitoral passada, quando visitava

as lojas, via muitos jovens rapazes entusiasmados por poderem votar pela primeira

vez numa mulher para Presidente, mas jovens mulheres ainda em dúvida. Depois

vimos  que  as  coisas  foram  mudando.  Muitas  vezes  nós,  mulheres,  ainda  temos

introjetados esses contravalores de que não somos capazes. No entanto, hoje temos

muito a celebrar!  Nós, mulheres, fomos capazes de ser Presidentas da República,

como Dilma Rousseff,  Secretárias  de  Estado,  como a Maria  Coeli,  Presidente  de

Conselhos  Estaduais  e  Municipais,  Secretárias  Municipais,  Coordenadoras  da

Coordenadoria de Igualdade Racial. Aliás, Ofélia, as mulheres negras ainda são as

mais  prejudicadas,  tanto na educação quanto na questão profissional.  Então,  são

duas vezes prejudicadas. Já estamos superando isso, trabalhando arduamente.

Precisamos de uma política de inclusão educacional. Temos a felicidade de haver

mulheres  com  essa  sensibilidade.  Vimos  que,  no  início  do  ano  letivo,  a  nossa

Presidenta disse que a política para a inclusão educacional deve garantir a educação

pública para todas as crianças até seis anos, a fim de que pais e mães de crianças

pequenas  tenham  maiores  possibilidades  de  inserção  igualitária  no  mercado  de

trabalho. 

Se não temos, nessa política pública, garantia de educação de qualidade para as

crianças, enquanto pais  e mães trabalham, verdadeiramente não é de fato real  o

direito de que a mulher possa sair para trabalhar. No Brasil, apenas 30% das crianças

até 6 anos estão na escola. Na Região Sudeste já são 32%, porém está muito aquém

do que desejamos. Por isso temos de continuar.

No  seu  primeiro  pronunciamento  como  Chefe  da  Nação,  a  nossa  Presidenta

escolheu a abertura do ano letivo para reafirmar o seu compromisso com a melhora

da educação e convocar todos os brasileiros e brasileiras, todas as autoridades e

lideranças para lutarmos juntos por uma educação gratuita, contínua e de qualidade.
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“Nós queremos”, diz a Presidenta, “que a única fome neste país seja a fome do saber,

a fome de grandeza, de solidariedade e de igualdade, para que todos e todas possam

fazer da educação a grande ferramenta de construção de seus sonhos”, afirmou ela,

“de nossos sonhos”. Então, lutemos por um Brasil mais justo, igualitário, um Brasil

onde todos e todas tenham o mesmo direito à educação.

No Dia Internacional da Mulher, nossa Dilma voltou a falar sobre a erradicação da

pobreza extrema. A Presidenta entende que a pobreza tem cara: ela é muito feminina,

está ligada às mulheres. Quanto mais pobre a família, maior a chance de que ela seja

chefiada por uma mulher. Ela está convencida de que uma política bem-sucedida de

eliminação da miséria deve ser focada na mulher e na criança. E nós nos unimos à

nossa Presidenta para dizer: mulheres, valemos muito e podemos muito mais do que

imaginamos. Nunca contra os homens, de forma alguma, mas ao lado, homens e

mulheres. Isto é o que desejamos, o que queremos vivenciar, o que sonhamos: o

companheirismo.

Gostaria de lembrar o nome de dois jovens que nos procuraram no início desta

reunião:  Luísa  Lafetá,  Presidente  da  União  Nacional  dos  Estudantes,  e  Péricles

Francisco, da União Colegial de Minas Gerais, que propõem uma campanha. Eles

comparecerão nesta Casa amanhã, para um novo marco regulatório do minério, para

criação de um fundo social do minério, a exemplo do pré-sal, para ser aplicado na

educação e em tecnologia. São jovens que têm esse compromisso e contam com o

nosso  apoio,  certamente  de  todas  nós  que  aqui  estamos,  porque,  de  fato,  sem

educação, não poderemos avançar mais do que já avançamos neste país. Então,

retomando, eles estarão nesta Casa a partir  das 9h30min, para colocar em debate

esse assunto.

Encerro pedindo a Deus que continue a dar sabedoria a nossa Presidenta, Dilma

Rousseff, mas também a todas nós, mulheres que aqui estamos; às representantes

do governo do Estado; às Deputadas desta Casa; às lideranças aqui presentes, como

a Ana Pascoal, do Ceasa, minha amiga; a Conceição, Secretária de Saúde de Betim;

a  Rosa;  a  Ofélia,  como  já  citamos;  a  Loira,  ex-Vereadora;  enfim,  a  todas  as

representantes de todas as cidades, que realmente propõem que haja uma efetiva

ação por parte das mulheres no combate à desigualdade social.
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Agradeço a esta Casa, que nos tem acolhido, mas, ao mesmo tempo, convocando-

nos a nós, Deputadas, em número de 5 entre 77 Deputados -, mas certamente 5

Deputadas  que  têm  compromisso  com  o  direito  da  mulher,  com  a  conquista  do

espaço, com companheirismo, para que de fato tenhamos Minas Gerais mais feliz de

se viver, Minas Gerais que respeite o homem e a mulher.

Então, mais uma vez peçamos a Deus que nos dê força e coragem para que nossa

sociedade seja  feliz.  Estamos  assistindo  à  luta  do  Japão.  Temos  de mudar  esse

quadro mundial de violência, temos de começar dentro de casa, na busca de construir

um mundo mais fraterno, mais justo. 

Um abraço no coração de cada uma das nossas companheiras e dos homens, que

são solidários conosco, até mesmo por estarem presentes aqui. Mais uma vez, dirijo-

me aos Deputados que são solidários à causa e querem construir conosco um mundo

onde homens e mulheres tenham seus direitos  garantidos,  sejam felizes e façam

felizes todos os que os cercam. Muito obrigada. 

Exibição de Vídeo

O locutor  -  Assistiremos  agora  a  um vídeo produzido pela  TV Assembleia  com

opiniões de alguns cidadãos a respeito do tema “Mulher e poder - participação social

e política”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exma.  Sra.  Deputada  Ana  Maria  Resende,  Presidente  nesta  reunião  especial;

colegas Deputadas presentes - Liza Prado, Maria Tereza Lara, Luzia Ferreira -; Maria

Coeli, representando a Casa Civil; demais representantes da Mesa; saúdo também

todos os que nesta tarde vieram participar  desta homenagem, deste momento de

reflexão, para travarmos novas lutas em busca de novas conquistas. Parabenizo cada

mulher mineira que nos assiste pela TV Assembleia, a imprensa, a equipe técnica que

colaborou para a preparação deste trabalho tão importante.

Minha  voz  nesta  tarde,  na  verdade,  é  muito  maior  que  a  voz  de  uma mulher,

esposa,  mãe,  professora  e  parlamentar.  Gostaria  que  todos  nós  aqui  reunidos,

homens  e  mulheres,  engajados  na  luta  por  uma  nação  mais  igualitária,

entendêssemos  que a  voz que  faz  este  pronunciamento  tem  a  força  de  um  eco
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histórico.  Pois,  junto à minha voz, ecoam centenas de outras vozes de mulheres,

exemplos  de  mineiras  e  de  brasileiras  que  sonharam,  lutaram  e  conquistaram  a

emancipação feminina. Do direito ao ensino formal ao direito de votar; do direito de

expressão ao direito de ter uma profissão, foram essas mulheres que construíram a

nossa  trajetória  política.  Foram  essas  mulheres  que  impuseram  a  bandeira  da

igualdade  e  convenceram  a  sociedade  de  que,  independentemente  das

características  biológicas  diferentes,  somos  absolutamente  iguais  em  nossas

capacidades fundamentais. Portanto, essas inúmeras vozes da história certamente

esperam que meu discurso aponte para o futuro. O futuro que temos nas mãos de

mulheres poderosas como a Senadora Marina Silva, merecedora de 19 milhões de

votos nas últimas eleições.

A voz da Floresta Amazônica e, ao mesmo tempo, a voz da mulher negra e pobre

que deu a volta por cima e se tornou uma extraordinária presença feminina em nossa

terra, reconhecidamente uma das personalidades que podem mudar os destinos do

Planeta.  O  futuro  da  nação  brasileira  também  passa  pelas  mãos  firmes  de  uma

mulher que enfrentou os horrores da ditadura militar,  a mineira de Belo Horizonte,

Dilma Rousseff, a primeira mulher a subir a rampa do Planalto.

Os avanços são significativos e nos enchem de brilho e esperanças, mas jamais

perderemos a consciência da realidade presente, ainda desfavorável às mulheres na

esfera pública, sobretudo no que diz respeito à participação da mulher nos espaços

de poder. No Brasil, as mulheres são mais da metade da população e do eleitorado,

têm  maior  nível  de  escolaridade  e  representam  quase  50%  da  população

economicamente ativa, entretanto se nota uma vergonhosa sub-representação das

mulheres na política institucional. A sociedade construiu historicamente o estereótipo

da mulher ligada à ideia do sexo frágil,  uma maldosa associação de docilidade e

meiguice com incapacidade para comandar. Essa imagem é reforçada por setores

que, infelizmente, insistem em fechar os olhos para os feitos e as conquistas das

mulheres.  Provamos sistematicamente que somos capazes  de realizar  e  temos o

mesmo poder de decisão que os homens demonstram. Então, o que nos falta para

que a mulher seja mais bem representada nas instâncias de poder?

A  pergunta  é  intrigante  e  só  pode  ser  respondida  se  olharmos,  atenta  e
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simultaneamente, para as condições da mulher e a nossa atual lei eleitoral. Temos,

desde 1996, uma legislação que garante no mínimo 30% das vagas nos partidos a

serem preenchidas por ambos os sexos. Entretanto, para a maioria esmagadora das

mulheres  brasileiras,  a  participação  política  ainda  é  algo  distante  de  sua  dura

realidade cotidiana: mulheres possuem dupla jornada de trabalho, sofrem com a falta

de creches para seus filhos menores, convivem com a violência doméstica e - o maior

de todos os obstáculos - não dispõem de recursos financeiros para desenvolver uma

campanha política. Boa parte de nossas atuais candidatas entram nas campanhas

por pura formalidade, simplesmente para preencher a cota do partido. Sem dinheiro e

sem autoestima, essas mulheres são meras coadjuvantes da cena política brasileira.

Também fui uma dessas mulheres, nos primeiros mandatos como Vereadora, e, já no

segundo  mandato,  conseguimos  fazer  o  segundo  Vereador  eleito  na  cidade  de

Ipatinga.

É plenamente cabível haver algumas mudanças no Código Eleitoral que contribuam

para a ampliação da participação feminina, tanto no aspecto quantitativo quanto no

qualitativo. 

A primeira delas é o financiamento público de campanha.  Uma reivindicação da

sociedade  brasileira  para  igualar  a  disputa  entre  os  candidatos  e  moralizar  as

campanhas  eleitorais.  Assim  teremos  eleições  equiparadas  e  condições  objetivas

para as mulheres terem visibilidade e qualidade na apresentação das propostas para

a  sociedade  durante  os  pleitos.  Dessa  forma  certamente  teremos  candidatas

experientes,  engajadas  nos  movimentos  sociais,  preparadas,  tanto  politicamente

quanto tecnicamente, para disputar eleições e defender as políticas públicas por meio

da  rede  intersetorial  que  o  Estado  dispõe,  como  a  Coordenadoria  da  Mulher,  o

Juizado  Especial,  as  Casas-Abrigos,  as  delegacias  de  mulheres,  e  também  será

possível  vermos  muitas  candidatas  mulheres  discutindo  outros  temas  da  pauta

pública,  como  segurança,  transporte,  economia,  desenvolvimento  econômico,

comércio exterior, e muito mais. 

O protagonismo político das mulheres faz parte de um desafio que pertence a todos

os  que  aspiram  à  democracia.  Lutamos  por  mudanças  na  cultura  política  que

assimilem as transformações que estão ocorrendo nos planos estadual, nacional e
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internacional. Liberdade, paz, igualdade, democracia, essas são palavras femininas

que alimentam nosso espírito e animam os nossos corpos a se manterem firmes na

batalha pela justiça social. Invoco, mais uma vez, as vozes das grandes mulheres da

história deste país e deste Estado para lembrar que uma nação só se constrói quando

todas as vozes compõem a harmonia da sinfonia social. Afinal de contas, a nossa luta

é para que a cidadania alcance indiscriminadamente homens, mulheres,  crianças,

idosos, brancos, indígenas, estrangeiros, todos os seres humanos nascidos do ventre

de uma mulher. Muito obrigada e um abraço a todos.

Apresentação Musical

O locutor - Teremos agora mais uma apresentação musical, com a cantora lírica

Eliseth  Gomes,  que  interpretará  a  canção  “O  mio  babbino  caro”,  do  compositor

Puccini, da ópera de Gianni Schicchi.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet

Cumprimento a Presidente da Mesa, Deputada Ana Maria Resende, na pessoa da

qual saúdo todas as mulheres que compõem a Mesa. Na pessoa da Prof. Maria Coeli,

Secretária da Casa Civil,  cumprimento também todas as mulheres presentes. Boa-

tarde. 

Serei breve. Confesso que não sabia que teria a palavra, mas tenho a acrescentar

um dado histórico acerca da dominação masculina sobre a mulher.

Há bilhões de anos, quando o mundo começou a ser habitado, não existia nenhuma

distinção  entre  homens  e  mulheres.  Ao  contrário,  o  homem,  que  desconhecia  a

questão da maternidade, reputava que a mulher fosse uma deusa e assim a tratava e

a venerava. A mulher tinha o poder de engravidar, de multiplicar as gerações, e, como

o homem não conhecia o mistério, tratava a mulher como uma deusa. Nessa época, o

homem vivia colhendo frutas e hortaliças.

Na medida em que o mundo evolui, o homem descobre que é ele que tem o poder

de fazer, efetivamente, com que a mulher fique grávida. Entramos na fase da caça

aos grandes animais e, então, desassociamos aquela fase em que eles viviam no

regime tribal. O homem tem de sair para caçar e descobre que, se vacilar, terá de

sustentar e alimentar uma prole que não é sua. Nasce o modelo monogâmico, não
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por  questões  de  amor  ou  fidelidade,  mas  por  questões  de  herança,  de  guerra  -

digamos -, porque, se ele morre na caça, está dando a vida para alimentar uma prole

que não é sua, se ele é traído, corre risco de morte na caça para sustentar uma prole

que não é dele. Então passa a existir esse modelo, em que a mulher é jogada para o

privado, é retida no âmbito público, e o homem, desde esse período, é remetido ao

ambiente público, externo - digamos assim.

A humanidade evolui, e a grande derrocada feminina, a sobreposição do homem

sobre ela, induvidosamente, deve-se à Santa Inquisição. Na Santa Inquisição - que

de santa só tinha o nome, pois foi um movimento por detenção de poder e terras -,

cerca de 100 mil mulheres foram levadas à fogueira. Hoje, sociológos, antropólogos e

historiadores  registram  que,  curiosamente,  essas  mulheres  consideradas  bruxas

eram orgásticas, alfabetizadas e tinham ficado viúvas, mas se recusavam a casar-se

novamente e dividir  o poder ou a propriedade das terras com outro homem. Elas

queriam gerir seus próprios bens e foram levadas à fogueira.

Consciente do poder de força do universo masculino, a mulher se recolhe, quase

definitivamente, ao ambiente doméstico, tornando-se a rainha do lar, esquentando a

barriga  no  fogão  e  esfriando-a  no  tanque.  Esse  modelo  avança na modernidade

quando, na década de 1960, a mulher, que ainda não sabia exatamente o que queria,

mas  tinha  certeza  do  que  não  queria,  queima  os  sutiãs  em  praça  pública.

Caminhamos, e nasce o movimento feminista, que foi o embrião do avanço da mulher

na sociedade.

Chegamos aos tempos modernos, em que temos instrumentos legais, como a Lei

Maria  da  Penha,  que  tutela  a  mulher.  Às  vezes,  fico  me  questionando  se  esse

instrumento não deixa revelar a fragilidade feminina diante do homem. A lei tem como

vítima apenas a mulher em situação de violência doméstica, não aquele que é vítima

de violência doméstica.

Gostaria de me dirigir  às colegas dessa Mesa feminina, rara de se ver,  pois na

maioria  das  vezes  é  eminentemente  formada por  homens.  Ainda hoje,  existe  um

preconceito contra a mulher que, muitas vezes, nasce das mãos dela própria. Já vi

mulheres dizendo que preferem ginecologistas e dentistas homens, pois não confiam

em médicas. Eu mesma, como Defensora Pública, quando iniciei minha carreira no
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Tribunal do Júri, fui questionada por um homem, assistido pela Defensoria Pública,

muito maior do que eu, se não havia um homem para fazer sua defesa. Existe essa

desconfiança com relação à mulher profissional.

Quando nascem os bebês, dependuramos na porta do quarto da maternidade uma

chuteirinha e mandamos o homem para a rua. É como dizer: “Vai embora, não jogue

bola  dentro  de  casa”.  Quando nasce uma menina,  penduramos  uma bonequinha,

como  se  disséssemos:  “Fica  comigo,  querida,  vai  treinar  para  ser  mamãe  no

fogãozinho e nas panelinhas”. Assim, vamos criando uma cultura que leva a mulher a

ser  submissa  ao  homem,  que  leva  o  homem  ao  âmbito  público.  E,  ainda

inconscientemente,  queremos que a mulher  seja  retida  dentro de  casa e  que ela

tenha o instinto maternal.

Há um tempo, uma música fez muito sucesso, e toda vez que a ouvia ficava muito

irritada, porque era um hino machista que as mulheres cantavam enlouquecidas na

pista de dança. A letra dizia: “Um tapinha não dói”. 

Sempre tive maior afinidade com o direito penal e, fazendo certa vez um estudo

sobre a sexualidade na legislação penal, concluí facilmente que o Código Penal é

masculino. A legítima defesa, por exemplo, que é um grande instituto de absolvições,

raramente pode ser utilizada em favor da mulher quando ela é vítima e o homem o

seu agressor, pois o requisito número um da legítima defesa é a reação logo após a

injusta agressão. Qual mulher que tem juízo reage à agressão de um homem? Se ela

reflete no momento da agressão, não consegue reagir, pois, na natureza, o macho

sempre é fisicamente mais forte do que a fêmea.

Há ainda a questão do aborto e do infanticídio. Lógico que não pretendo levantar

bandeira em defesa do aborto.  A exposição que faço se refere ao fato de que a

mulher sofre uma punição penal. Onde está o pai da criança? Por que será que ela

decidiu fazer um aborto? Será que uma mulher que tem um companheiro, amparo,

amor e condições de criar o seu filho parte para uma decisão tão radical como essa?

A questão do infanticídio foi muito bem exposta pela Deputada. O que diferencia o

infanticídio do homicídio? É o estado puerperal, que nada mais é do que a depressão

pós-parto.  A mulher  fica doente.  Estatísticas  demonstram que esse crime é muito

mais  comum  nas  camadas  financeiras  mais  baixas  do  que  nas  mais  altas.  Nas
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camadas  financeiramente  mais  privilegiadas,  a  mulher  tem  todo  o  amparo  e

resguardo e, se fica deprimida, há toda uma estrutura social para separar a mulher do

bebê. A sogra, por exemplo, vai passar uns dias na casa do casal.

Finalizando,  gostaria  de  reafirmar  o  apoio  da  Defensoria  Pública,  que  é  uma

instituição feminina, à mulher; não apenas à mulher vitimizada, mas a toda mulher

que efetivamente precise trilhar os caminhos da Justiça. Quero também registrar que

a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais comemora nesta semana a Semana

da Mulher, com uma feira de artesanato na Rua Paracatu, nº 304, em parceria com a

Pastoral da Mulher Marginalizada. A feira está linda, e todos estão convidados. Hoje

também, na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, não visando atender tão

somente a mulher, mas a toda a população carente, foi firmado um convênio entre o

Estado, o Município e a Defensoria Pública para a desjudicialização das questões da

saúde.  Todos  que  tiverem  problemas  com  o  fornecimento  de  medicação  ou  de

tratamento poderão procurar a Defensoria Pública para resolver a sua demanda na

esfera administrativa, livrando-se assim de processos judiciais.  Para a mulher que

lamentavelmente for  vítima de algum tipo de violência no ambiente doméstico, na

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais há o Núcleo de Defesa dos Direitos da

Mulher - Nudem.

Gostaria  ainda  de  elogiar  a  iniciativa  da  Assembleia  Legislativa  em  abrir  este

espaço para a população,  o que torna de certa forma o universo um pouco mais

feminino. Torço para que todos possamos, homens e mulheres, seguir de mãos dadas

na construção de um mundo melhor. Obrigada.

Palavras da Sra. Carmen Rocha Dias

Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Peço  licença  à  Presidenta,  Deputada  Ana  Maria

Resende, para, na pessoa da Dra. Coeli, cumprimentar a Mesa. Quero cumprimentar

também, de maneira muito especial, nossa plateia, homens e mulheres. Destaco a

presença do grupo do Jardim Filadélfia, que ficou aqui conosco e trouxe, debaixo de

chuva, jovens, mulheres e crianças. Esse grupo está realmente avançando e fazendo

um belo trabalho de participação nessa comunidade. Não que outros não estejam,

mas temos um carinho especial por esse, pelo avanço que ele tem obtido.

Disseram  que  tenho  20  minutos,  mas  não  gastarei  esse  tempo,  porque,  na
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realidade,  o Conselho Estadual  da Mulher,  do qual  ainda estou Presidente e que

completa neste ano 28 anos, recebeu de bom grado a tarefa de fazer uma síntese

das  brilhantes  apresentações  que  nos  antecederam  aqui.  É  uma  tarefa  muito

importante e desafiadora, mas impossível. Esta é uma tarde de reflexão e de grande

aprendizado, a partir da sempre brilhante apresentação da Dra. Coeli, que nos ensina

muito,  e  das  apresentações  que  nos  antecederam.  Todas  falaram  de  direitos.

Ouvimos aqui, na sequência, a Deputada Ana Maria Resende falar sobre a segurança

e o contraponto da violência; a Deputada Liza Prado apresentar-nos reflexões sobre a

saúde; a Deputada Luzia Ferreira falar sobre o trabalho; a Deputada Maria Tereza

Lara apresentar-nos pontos para reflexão sobre educação inclusiva e não sexista; a

Deputado Rosângela  Reis  falar  sobre  a  mulher  e  o  poder;  e  agora  as  brilhantes

exposições da Dra. Andréa.  Na verdade, estamos nesta tarde falando de direitos,

constitucionalmente  assegurados  a  todas  as  pessoas.  O  Conselho  também  tem

trabalhado  neles,  falado  sobre  eles  e  buscado  sua  implementação.  A  trilha  do

Conselho tem sido feita para buscar a igualdade de direitos e de oportunidades entre

todas as pessoas. Mas é preciso lembrar, e isso ficou muito patente em todas as

exposições, que direitos só se tornam efetivos quando exercidos. Daí a importância

do acesso às políticas, não só de saúde, de trabalho, de educação, mas também de

lazer, de cultura. Essas políticas podem efetivamente tornar esses direitos acessíveis

a todas as pessoas.

Falamos de avanços, conquistas. Há muito o que comemorar realmente nesse 8 de

março. Não repetirei esses avanços, que são muitos, da mulher mais escolarizada, da

mulher  nos espaços  de poder,  mas chamarei  atenção também para  a  mulher  na

democracia  participativa,  em  que  sua  condição  é  melhor  que  na  democracia

representativa.  Esse  é  um  desafio  em  que  precisamos  realmente  avançar.  Além

desses avanços, muitos desafios ainda permanecem. Eles só podem ser enfrentados

com  uma  coisa  que  esta  Casa  nos  dá:  a  oportunidade  de  participação,  de

mobilização. 

Dessa forma, o Conselho, particularmente, tem muito a agradecer à equipe desta

Casa,  à  equipe  que não  tem  medido esforços  para  nos  atender,  para  ser  nossa

parceira,  e  às  Deputadas,  que  estão  sempre  presentes,  porque  essa  é  uma
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caminhada. Já avançamos muito, mas precisamos da participação de todos. Quando

digo todos e todas, refiro-me a governo e sociedade civil, que, na verdade, fundem-se

no Conselho como uma só representação, buscando fazer o controle social dessas

políticas e de quem tem acesso a elas. 

Muitos desafios permanecem. Por quê? Se as mulheres estão mais escolarizadas,

por que essa maior escolaridade tem mais acesso à educação? Por que essa maior

escolaridade ainda não se reflete no mercado de trabalho? Por que ainda prevalece o

modelo, como foi dito aqui, do homem provedor, da mulher cuidadora? Onde o reflexo

da  divisão  sexual  do  trabalho  predomina,  levando  as  mulheres  a  desempenhar

ocupações  menos  qualificadas?  Onde  predomina  a  diferença  entre  o  trabalho

reprodutivo e o não reprodutivo, entendendo-se trabalho da mulher como trabalho

reprodutivo,  que  significa  aquele  que  representa  o  cuidado  e  a  perpetuação  da

família? Por que o trabalho reprodutivo é tão pouco valorizado na nossa sociedade?

Uma das causas que gostaria de acrescentar ao que foi dito é o fato de esse trabalho

reprodutivo não ser remunerado. Não há como calcular o tipo de composição e como

ele contribui para o PIB do País. Ele não entra na composição do PIB, que mede o

crescimento da economia do País. Por isso ele é invisível, como foi dito. Há estudos

que  buscam  indicadores  para  mensurar  esse  trabalho.  Mas  ainda  há  estudos

equivocados que abordam o trabalho doméstico, cuja dificuldade de estar inserido na

sociedade como gostaríamos e desejaríamos nós conhecemos. 

Quanto às observações feitas por ela, referentes aos dados de 2009, eu falaria

sobre os dados dos cadastros gerais de empregados e desempregados de 2010.

Sabem qual a diferença de um salário inicial de uma mulher e de um homem? Em

Minas Gerais, a mulher recebe um salário inicial de R$653,62, enquanto o homem

recebe  R$784,13  para  desempenhar  tarefas  semelhantes.  Então,  embora  haja

mudanças no mercado de trabalho, as mulheres ainda se sujeitam a trabalhos mal

remunerados. Sujeitam-se a salários menores exatamente porque precisam conciliar

as  jornadas  de  trabalho  e,  para  isso,  procuram  as  jornadas  parciais,  ou  seja,

diminuem o seu poder de barganha no mercado de trabalho. É preciso entender que

as mulheres no mercado de trabalho não correspondem à escolaridade exigida. É

muito difícil as mulheres ocuparem postos de comando. Mais uma vez observamos
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uma  curiosidade:  quando  se  trata  de  concurso  público,  os  cargos  estão  sendo

preenchidos por mulheres porque valem o mérito e a competência. Então é preciso

refletir  sobre  esse  aspecto.  Também  é  preciso  lembrar  que  a  sociedade  está

mudando. Vivemos em outros tempos, em que 34,9% das famílias são chefiadas por

mulheres. Por outro lado, está caindo a taxa de natalidade. De 1960 para 2008, de

6,8  filhos  por  mulher,  a  taxa  de  natalidade  abaixou  para  1,8  filhos.  O  que  está

acontecendo? Novas composições familiares estão surgindo. Não podemos analisar

a presença da mulher no mercado de trabalho pura e simplesmente com base em

uma composição tradicional de grupo familiar. Como este é um momento de reflexão,

gostaria de chamar a atenção para esses aspectos, que são importantes. 

Também  é  fundamental  desconstruirmos  certos  mitos,  uma  vez  que  a  cultura

empresarial  ainda prioriza o homem em detrimento da mulher.  Ainda pensam que

investir  na  mulher,  que  admitir  a  mulher  trará  dificuldades,  em  razão  da licença-

maternidade, do cuidado com os filhos, da necessidade de ir à reunião na escola dos

filhos ou de levar o filho ao médico para vacinar. O mundo empresarial ainda carece

de  desconstrução  de  uma  série  de  valores.  Os  homens  estão  historicamente

trabalhando com o suporte das mulheres que têm em suas casas, que desempenham

trabalho  não  remunerado.  Trabalha-se  para  transformar  efetivamente  bens

produzidos no trabalho produtivo em bens que serão consumidos, porque ninguém

produz uma geladeira se a dona de casa não a utilizar. 

Gostaria, ainda, de falar um pouco sobre segurança, conforme mencionado pela

Ana Maria.  É  preciso chamar a atenção para o fato de que a violência  deve ser

combatida diuturnamente, além de desconstruída como fenômeno natural, o que ela

não é. Dizem que a Lei Maria da Penha não está adiantando nada. Está sim: uma

pesquisa demonstrou que 89% das pessoas pesquisadas já ouviram falar nessa lei.

Queríamos que ela não existisse, mas, se é necessária,  precisa ser efetivamente

implementada. 

A Deputada Liza Prado falou sobre saúde. Precisamos chamar a atenção para o

fato de  que muito  já  se fez pela saúde curativa.  O governo,  especialmente  o  de

Minas, tem avançado muito no que se refere à saúde curativa. Minas Gerais possui

853 Municípios, não sendo possível governar apenas para Belo Horizonte. É preciso
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pensar em todos os Municípios, assim como nas ações de saúde preventiva. Saúde

tem a  ver  com violência,  cujo custo  se reflete  na  saúde.  A depressão da mulher

violentada, que ficará tomando remédio de tarja preta, que precisará ir ao posto de

saúde  todos  os  dias,  tem  custo.  Economicamente  é  possível  mensurar  que  a

violência pesa, assim como a falta de saúde, e que ambas se refletem no trabalho,

pois, de cada cinco dias de falta ao trabalho, um ocorre em decorrência da violência. 

Com  relação  à  educação  inclusiva,  e  não  sexista,  conforme  abordado  pela

Deputada Maria Tereza Lara, precisamos nos lembrar da inclusão nos currículos de

novos parâmetros educacionais sob a ótica de gênero. A Dra.  Andréa disse muito

bem que temos responsabilidade histórica sobre a educação de meninos e meninas.

Historicamente educamos de forma diferente meninos e meninas. É preciso pensar

nisso também.

Quanto à relação entre mulher e poder, abordada pela Deputada Rosângela Reis, é

necessário também, além do que ela já abordou acerca da legislação eleitoral, que a

sociedade civil se envolva na discussão da mudança da legislação eleitoral. 

Como  é  o  financiamento  de  campanha?  Por  que  ele  é  assim?  Precisamos

conhecer, aprender, manifestar-nos, porque é dessa forma que conseguiremos inserir

mais mulheres no poder. São muitos os desafios rumo à construção da cidadania.

Para  finalizar,  gostaria  de  sintetizar  que  é  preciso  enfrentar  os  desafios,  o  que

significa  contar  com políticas  públicas  implementadas  de forma parceira  entre  as

diferentes esferas de governo e a sociedade civil.  São desafios que precisam ser

enfrentados pelos governos federal, estadual e municipal, porque é no Município que

as mulheres, os homens e as pessoas moram, sonham e constroem suas vidas.

É preciso também exercer o controle social sobre a implementação das políticas.

Como eu disse no início, direito bom é aquele exercido efetivamente. Então, é preciso

exercer o controle social sobre a implementação e o acesso às políticas públicas, por

meio,  claro,  da  presença  dos  conselhos  municipais  de  direitos  em  todos  os

Municípios.

Organizar  e manter  redes de enfrentamento à violência de modo a proteger  as

vítimas e a combater a impunidade dos agressores. Sabemos hoje que a impunidade

é  um  dos  grandes  males  que  incentivam  o  crime.  É  preciso,  como dizemos  no
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Conselho,  ter  tolerância  zero  com  a  impunidade,  mas  tolerância  dez  com  ações

preventivas,  para  se  prevenir  a  violência  através  do  diálogo,  da  tolerância,  da

mediação, da desconstrução de modelos de dominador e dominado, vítima e culpado.

Não podemos colocar essa dicotomia entre quem tem o poder e quem está submisso

ao poder;  quem domina e  quem  é dominado;  quem é vítima e  quem é culpado;

porque, se continuarmos com esses parâmetros, torna-se muito difícil buscarmos a

parceria dos homens, das mulheres e de todos na construção de uma sociedade

melhor. É preciso, então, que haja ações concretas para trabalhar essa questão não

tão separadamente.

Por fim, enfrentar esses desafios também significa conceder poder às mulheres.

Dar-lhes poder  no que elas  têm de bom e que podem, que é exatamente a sua

capacidade,  competência  e  autoestima  para  cima.  Vimos  aqui  um  desfile  de  “n”

exemplos de pessoas que começaram a partir da qualificação profissional, investiram

na sua capacitação e hoje estão gerando renda e cuidando das suas famílias.

Essa é a síntese que tentei fazer dos pontos mais importantes que encontramos

nessas falas,  sobre os  quais  certamente não daria para eu falar  em 5 ou em 20

minutos. Muito obrigada. 

Palavras da Sra. Marlise Matos

Boa tarde a todas e a alguns poucos que ainda resistem, heróis da resistência até o

fechamento desta cerimônia.

Cumprimento a Mesa na pessoa da Presidenta, Deputada Ana Maria Resende. É

um  prazer  estar  aqui.  Agradeço,  de  antemão,  a  oportunidade de,  mais  uma vez,

retornar a esta Casa. Sempre que convidada, retornarei, mesmo que seja 1 dia dos

365 que temos para ocupar esta Mesa com figuras femininas. É um evento raro e

digno,  de  fato,  de  comemoração.  Este  espaço  aqui  é  essencialmente  masculino.

Várias  palestrantes  que  me  antecederam  reportaram  e  indicaram  inúmeras

estatísticas e dados. Aliás, eu iria cansar um pouquinho vocês com eles, mas já me

desincumbi  dessa  tarefa.  Como  professora,  tenho  a  ingrata  posição  de  ter  de

apresentar pelo menos um grande contexto, ainda mais sendo uma professora de

ciência política, numa Casa como esta, que é o ponto mais alto da nossa democracia

representativa no Estado. Evidentemente o meu tema só poderia passar e tangenciar
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o tema das mulheres e da democracia das mulheres no espaço de poder. É sobre ele

que vou debruçar-me, mas não vou me estender muito.

Pertenço ao Conselho Estadual  da Mulheres. Sou presidida,  com muito orgulho,

pela Profa. Carmen Rocha, sendo Conselheira Estadual da Mulher. Temos hoje, este

ano, um gigantesco desafio, e esta Casa certamente será uma caixa de ressonância

para  esse  grande  desafio.  Este  é  um  ano  de  conferência  de  políticas  para  as

mulheres.

Realizamos em 2004 a I  Conferência Nacional  de Políticas  para as  Mulheres e

elaboramos um plano nacional de políticas para esse segmento. Reformulamo-lo em

2007. Tive o prazer de ser delegada na primeira e na segunda conferência. Acho que

não precisamos de um plano novo. Não adianta ficar reelaborando planos. Devemos

tentar verificar o que foi construído e conquistado.

Em Minas Gerais, temos um imenso desafio a acrescentar nesse processo, que é

elaborar,  de  fato,  um  plano  com  o  caráter  para  o  qual  a  nossa  Presidenta  do

Conselho chamou a atenção aqui, paritário, de participação efetiva da sociedade civil

e  dos  Poderes  formalmente  constituídos,  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário.  Que

resulte  daí  o  nosso  Plano  Estadual  de  Políticas  para  as  Mulheres.  No  Conselho

teremos o enorme prazer de acompanhar, monitorar e fazer o controle da efetivação

desses direitos.

Acrescentaria,  à  fala  da Profa.  Carmen,  que estamos aqui  para discutir  não só

direitos, mas também infelizmente a situação continuada de violação dos direitos das

mulheres. Foi sobre isso que todos nós reiteradamente, cada uma no seu estilo, com

sua própria forma de ser, explicitamos, em arenas as mais diversificadas: depois de

dois longos séculos de transformação, quanto os direitos das mulheres continuam

sendo violados de modo sistemático.

Quero reportar a nossa plateia que temos uma transformação em curso na América

Latina e no Brasil. Elegemos a primeira mulher Presidente da República no Brasil.

Temos Presidentas de outros países latino-americanos. Na Costa Rica, também em

2010, foi eleita uma mulher para a Presidência. No mundo temos 19% de mulheres

na  política  -  isso  se  utilizarmos  a  fonte  que  é  recorrentemente  tratada,  que  é  o

instituto  interparlamentar  da  ONU sobre  mulheres  na  política.  A participação  e  a
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representação das mulheres no mundo inteiro são muito baixas. Já vimos aqui, na

fala de algumas que me precederam, um pouco dessas estatísticas.

Tocarei  em  um ponto  que considero  crucial  e  que  não  foi  aqui  tão  explicitado.

Queria  que  todos  nós  que  estamos  presentes  a  esta  reunião  de  reflexão

pensássemos e refletíssemos que o problema da sub-representação feminina não é

um problema das mulheres. Ele é um problema da democracia brasileira e do mundo,

do modelo de democracia que se construiu, que se mantém e que se sustenta ao

redor do mundo. Nesse sentido, se pensarmos na qualidade democrática que se está

construindo no Brasil, prescindir do potencial, da força e da capacidade de trabalho

das mulheres é uma atitude absolutamente burra, ignorante.

Hoje são 52% do eleitorado, há 51% da população nessa situação. Não faz sentido

podarmos  50%  das  habilidades,  das  capacidades  e  do  potencial  que  existe  de

avanço, de promoção daquilo que gostaríamos que fosse continuado no Brasil, ou

seja,  um projeto de desenvolvimento continuado,  sustentável,  efetivo.  Isso não se

realizará  sem a  metade da  população brasileira.  É  tão  simples  quanto  isso.  Não

continuaremos uma trajetória de desenvolvimento sustentável e de longo prazo sem a

participação das mulheres ou com a violação continuada e sistemática dos direitos

das  mulheres.  Esse  desenvolvimento  não  ocorrerá,  não  se  sustentará.  Portanto,

nesse  sentido,  a  questão  das  mulheres  e  do  trabalho  político  delas  não  é  um

problema das mulheres, mas deste Parlamento e dos Deputados deste Parlamento, e

não  apenas  das  cinco  Deputadas  desta  Casa.  É  um  problema  da  democracia

brasileira.

Praticamos taxas parecidas ou mais baixas que os países árabes. Em 2011, fiz a

atualização  desta  apresentação,  estes  são  os  dados  das  médias  mundiais  das

grandes regiões continentais. Os países árabes estão na frente do Brasil, em média,

têm 12,5% de representação de mulheres, nós temos 9%, 10%, 15%, quando muito

no Senado. Como sabem, as mulheres árabes têm muito menos direitos efetivados

que as brasileiras. 

Em 2007, o Brasil perdia apenas para o Haiti e para a Colômbia. Agora, perdemos

apenas para o Panamá. Mesmo o Haiti, conflagrado, em guerra e destruído por um

terremoto,  ultrapassou  o  Brasil  na  média  de  mulheres  no  Parlamento.  Perdemos
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apenas  por  módico  0,1%.  Portanto  estamos  na  lanterninha  da  liderança  latino-

americana em mulheres no Parlamento,  já  que 0,1% é um dado estatisticamente

irrelevante.  Sabendo  do  papel  de  liderança  que  o  Brasil  ocupa  na  região  latino-

americana, isso é absolutamente incompreensível, injustificável. Obviamente, o que

vamos nos perguntar é por quê.

Pularei essas estatísticas e gastarei meus últimos 10 minutos para tentar mostrar-

lhes  que,  nas  duas  últimas  legislaturas  -  não  achei  o  gráfico  para  atualizá-lo  -,

arrastando a linha rosa veremos o número de Deputadas em Minas Gerais.  Sem

nenhum demérito, o esforço das mulheres bravas, corajosas, que estão conseguindo

se fazer  representar no Parlamento mineiro.  Mas elas  estão se arrastando.  Havia

uma tendência de ascensão que se inverteu na última legislação, absolutamente de

modo  surpreendente.  A  mídia  coloca  o  microfone  na  minha  boca  e  me  pede:

“Professora,  explique como isso  aconteceu.  Havia  10  mulheres  parlamentares,  e,

agora, apenas 5”. Não há bola de cristal que possa resolver esse enigma, não há

toque  de  mágica  nem  varinha  de  condão  que  resolva  o  problema  da  sub-

representação  política  das  mulheres,  pura  e  simplesmente,  porque  esse  é  um

problema multidimencional. Ele não tem uma única solução. Gostaria perfeitamente

de falar ao primeiro repórter que reiteradamente me convoca para explicar à opinião

pública o porquê de essa representação pública cair dessa maneira e dizer: “Olha, é a

reforma política”. Façam a reforma política, que, no dia seguinte, na próxima eleição,

teremos 40% de mulheres no Parlamento. 

Na  verdade,  não  teremos  40%  de  mulheres  no  Parlamento,  se  fizermos

exclusivamente a reforma política. Então, é muito simples.

Ao longo de 2006, 2007 e 2008, elaboramos uma pesquisa na qual entrevistamos

um  conjunto  bastante  amplo  de  mulheres.  Na  realidade,  112  mulheres  foram

entrevistadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher - Nepem. Aliás,

muitas delas se encontram aqui presentes. Das 95 candidatas, entrevistamos 53. Só

para dar uma dica, muitos partidos não sabiam localizar as suas mulheres candidatas

que haviam concorrido em 2006 e no início de 2007. Supostamente todo partido tem

de ter uma ficha de filiação. Ninguém se candidata sem ser filiado. É preciso pelo

menos um ano de filiação. Os partidos não sabiam onde estavam essas mulheres.
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Não  conseguimos  encontrar  as  mulheres  candidatas  às  eleições  na  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais no ano de 2007. Na verdade, tínhamos dificuldades para

localizá-las.  Isso  nos  fala  de  uma estrutura  partidária,  ou  seja,  nos  diz  algo  das

estruturas  partidárias  no  Brasil.  O  que  ocorreu  com  as  fichas  de  filiação,  os

endereços, os telefones e os contatos das mulheres candidatas em 2006 às eleições

para a Assembleia de Minas Gerais? Muitas delas com mandato-tampão. Por isso

não  havia  um  registro  nem  algo  realmente  constituído  e  guardado  num  arquivo,

mesmo que em papel, etc.

Entrevistamos 9 das mulheres que se elegeram naquele pleito; 24 Deputadas num

total de 45 que tinham sido eleitas para a legislatura de 2004 no Congresso Nacional;

e  28  líderes  partidários.  Para  entender,  tanto  do  aspecto  do  recrutamento  das

mulheres que estão se candidatando quanto dos porteiros dos partidos partidários, o

que  aqueles  que  são  responsáveis  pelo  recrutamento  partidário  pensam  das

candidaturas  femininas,  para  obtermos  um  universo  bastante  compreensivo.  As

pesquisas com as quais até então tinha contato eram feitas com as mulheres eleitas.

Na verdade, as mulheres eleitas foram eleitas e conseguiram superar a barreira de

obstáculos. Costumo dizer que a eleição de uma mulher no Brasil é competição e

uma corrida de obstáculos. Quer dizer, começam superando um, mais um e mais um.

Se  eleitas,  a  barreira  continua,  assim  como  a  corrida  de  obstáculos,  porque

permanecer no Parlamento... Aliás, sabemos que as pesquisas também nos indicam

que  o  que  garante  a  elegibilidade  de  um  Deputado  ou  Senador  é  o  estatuto  da

reeleição. Só que as mulheres que se elegem não querem a reeleição. Algumas estão

tão  desmotivadas  e  deprimidas  que  não  querem  se  recandidatar.  Qual  sistema

político  produz  esse  efeito  nas  mentes  e  nos  corações  daquelas  mulheres  que

superaram - aliás, veremos isso aqui - esse conjunto sistematicamente orquestrado?

Esse conjunto de obstáculos não é casual, não se dá por uma questão da natureza.

Não há crosta nem placa tectônica que explique o conjunto de obstáculos que se

erigirá na frente da mulher ao longo de toda essa trajetória.

A decisão política pela candidatura feminina é o primeiro obstáculo. Os 28 líderes

partidários que entrevistamos foram unânimes em dizer que as mulheres não têm

ambição política, ou seja, não ambicionam o espaço político, nem que o partido está
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aberto para elas. Precisamos relativizar essa afirmação forte. Não é verdade que as

mulheres não têm ambição política. A nossa Presidenta comentou que as mulheres

estão  participando  politicamente.  Todos  podem  ir  a  qualquer  assembleia  do

Orçamento Participativo - OP -, ou seja, a qualquer assembleia regional do OP. Aliás,

não  se  conta,  pois,  infelizmente,  não  há  uma  estatística  confiável  OP  em  Belo

Horizonte.  Portanto,  não  podemos  afirmar.  Tenho  alunos  que  fizeram  essa

observação empírica de que há muito mais mulheres nas grandes plenárias do OP.

No entanto, quando elas vão subindo na hierarquia - aliás, é como na empresa, no

Parlamento ou em qualquer lugar -, vão se tornando algo rarefeito por um fenômeno

“terremótico”, como um “tsunami”. As mulheres desaparecem. Estalam-se os dedos, e

não há mulheres lá em cima, mas sim só homens. 

Na verdade, elas estão na base, nos movimentos que crescem, nos movimentos

urbanos, nos OPs, na luta pela creche, pela moradia, pelo saneamento básico. Mas

elas não vão adiante porque não têm ambição política. Esse argumento é cômodo,

confortável.

O primeiro nível de obstáculo que as mulheres vão enfrentar é que existem raízes

privadas para atuação no público. E nós ouvimos aqui - reiterada vezes, reforçadas

nas falas que me antecederam - que as mulheres estão vinculadas ao mundo privado

e os homens, ao público. Essa é uma história, e a nossa colega Andréa, Defensora,

mostrou.  Nós  arraigamos  uma  construção  de  relações  de  gêneros  em  que  as

mulheres cuidam, os homens proveem. E elas cuidam na esfera da intimidade do

mundo doméstico privado; e os homens estão no público, nas arenas e nas esferas

públicas. As nossas sociedades são construídas em cima dessa dicotomia estrutural,

a serviço de um exercício de poder, de uma relação de dominação do público sobre o

privado e dos homens sobre as mulheres.

Por que as mulheres não vão à candidatura política? Muitas delas porque não têm

tempo. Tempo é um recurso absolutamente necessário para uma candidatura política,

ter tempo disponível para fazer campanha, para se liberar do cuidar da família, do

cuidar da criança. Por que o perfil de mulheres que se elegem é de mulheres de meia

idade, entre 40, 40 e poucos anos? E os dos homens é o de se eleger, chegar ao

parlamento um pouco mais novo? Porque as mulheres, com quarenta e poucos anos
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de idade, já pariram e cuidaram dos seus filhos. Assim, elas podem se dar ao luxo de

deixar com uma empregada ou outra pessoa para poder se dedicar à carreira política.

As mulheres estão se escolarizando, estão no mercado de trabalho, estão cuidando

da família, dos doentes, do orçamento doméstico, e vocês estão pedindo a elas que

tenham uma quarta carreira, uma quarta jornada, que é a carreira política.  Muitas

mulheres não querem esse extra. E elas são, como mencionado pela Profa. Carmen,

exploradas na mais-valia do trabalho doméstico, que é invisível, não remunerado, e

não conta para quase nada, a não ser para reproduzir a própria força de trabalho.

As  raízes  privadas  da  atuação  no  público  são  óbvias.  Várias  colegas  nossas

mencionaram  isso  aqui.  Quem  cuida?  Quem toma conta?  Onde  existe  a  política

pública  da  criança  de  até  6  anos?  Ou  essas  crianças  serão  criadas  por  uma

chocadeira? Vão ficar na rua ao nascer, com nove meses? Não vão: são as mulheres

que vão cuidar delas. E, enquanto cuidam das crianças, elas não podem ter uma

carreira política, porque estão se escolarizando, estão no mercado de trabalho, têm a

carreira profissional e têm o cuidar da família, o cuidar do mundo doméstico. Então, o

homem precisa compartilhar com a mulher o privado. Não adianta reforma política se

não se distribuir em condições de igualdade, se não se mexer na pedra intocada da

divisão sexual do trabalho, da invisibilidade do trabalho doméstico e da necessidade,

da urgência e da premência de se pensar em políticas públicas de divisão do trabalho

doméstico. Porque, se os homens não ocupam esses espaços, pelo menos o espaço

político, a esfera pública e as políticas públicas deveriam fazê-lo, como fizeram em

vários países que conhecemos. Por que a Escandinávia, a Finlândia e a Noruega

contam com 48%,  quase 50% de mulheres  no  parlamento? Porque têm políticas

públicas  de  atendimento  a  crianças  na  faixa  de  até  6  anos.  Discutiu-se  isso

socialmente,  nas  escolas.  Debater  uma educação  não sexista  e  inclusiva  é  uma

educação que faz com que as crianças de até 18 anos discutam o que significa o

lugar de homens e de mulheres no tempo contemporâneo, no mundo que corre. 

Não pode ser aquela educação em que, no recreio, coloca-se a menina brincando

de pare-bola e de não sei o que mais, enquanto os meninos, com autonomia, vão

correr e jogar futebol. Não pode ser aquela escola que diz que você não é boa em

matemática.  Quando  a  menina  tira  as  melhores  notas  em  matemática,  ela  é
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considerada esforçadinha; já os meninos são considerados ótimos e bacanas. Essa

escola  não  estimula  a  liderança  das  meninas,  impede  que  elas  sejam  líderes

estudantis,  que  possam  compor  os  grêmios  estudantis  e  que  venham  a  ocupar

espaços de liderança, porque diz que isso não é coisa de mulher. Aliás, não é uma

escola não sexista e faz parte desse processo, desse contexto.

Tentando fechar, ressalto que as mulheres não têm autonomia. O tema deste ano

da nossa conferência de política para as mulheres - excedi o meu tempo, mas já

estou tentando terminar - é a autonomia das mulheres. Desejo, do meu coração, que

essa autonomia não seja entendida como exclusivamente financeira, porque de nada

adiantará um teto todo seu se essas mulheres não estiverem autônomas em relação

ao exercício do seu tempo, da sua sexualidade, da sua educação, do seu processo

de escolarização e do uso da propriedade sobre o próprio corpo, que é a primeira de

todas as mercadorias. Tudo isso está ligado à questão da autonomia. Autonomia não

é apenas o empoderamento econômico da mulher. A mulher que é violentada, esta

mulher que, a cada 20 segundos, no Brasil, recebe um tapa, um soco e um pontapé,

não possui autonomia. Antes de não ter autonomia, ela não tem autoestima, não sabe

falar ao microfone, enfim, não consegue se posicionar, exercer direitos. 

Profa.  Carmen,  é  muito  difícil  quando  se  vive  de  modo  continuado  situações

sistemáticas de incapacitação. É isto que a cultura brasileira promove: impregna no

DNA das mulheres  brasileiras  que elas  são incapazes,  que não podem. Por  isso

nossa Presidenta Dilma inicia o seu primeiro discurso - que, na minha opinião, não foi

o de posse,  mas aquele que ela fez no dia seguinte a sua eleição - dizendo: “as

mulheres podem”. Não é só um puxa-saquismo norte-americano, copiando o Obama,

que,  aliás,  estará  aqui  na  semana  que  vem.  Trata-se  simplesmente  de  um

reconhecimento público,  simbolicamente necessário,  de que,  de fato,  as mulheres

podem. Se você sistematicamente incapacita essas mulheres, elas nunca poderão

nada, e este Plenário continuará, pelos próximos 1.200 anos, masculino.

Concluindo, há barreiras também do sistema político partidário. É verdade! Claro

que financiamento público de campanha conta muito. São recursos para se fazer uma

campanha.  Não  falo  do  recurso  econômico.  O  recurso  econômico  é  óbvio.  As

campanhas  políticas  no  Brasil  são,  crescentemente,  cada  vez  mais,  caríssimas.
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Devíamos  nos  perguntar  o  porquê.  Não  falo  apenas  do  recurso  econômico  da

campanha.  O Governador  sobe em um palanque para fazer  campanha para uma

mulher? O Deputado Estadual faz uma média. Ela aparece na propaganda dele, que

a parabeniza e diz que precisamos da participação feminina. Trata-se do recurso mais

simples da atuação, do apoio, do acompanhamento, da palavra e do olhar. Isso não

faz  parte  do  processo,  porque  as  candidaturas  das  mulheres  são  vistas  como

impossíveis. O que o partido entende é uma única moeda: voto. Pressupõe-se que as

mulheres  não  ganham  votos.  Isso  é  um  argumento  equivocado.  O  eleitorado

brasileiro vota em mulheres. Precisamos desconstruir esse mito.

Se  pegarmos  as  eleições  presidenciais,  veremos  que  foi  uma  eleição

extemporânea, com duas mulheres candidatas: mais da metade das opções que o

eleitorado tinha era feminina. Evidentemente, as pessoas poderiam ter votado nulo ou

em branco se tivessem antecipadamente um preconceito natural, endógeno, contra

as  mulheres.  Não  há.  Somos  uma  sociedade  de  cultura  machista,  ainda

arraigadamente  patriarcal,  patrimonialista,  clientelista,  e  todos  esses  “ismos”  que

sabemos que continuarão por  aí,  infelizmente,  por muito  tempo.  Mas o eleitorado

brasileiro  é  muito  importante  nesse  processo.  As  mulheres  também  reportam

problemas com o eleitorado. Não se trata de uma equação tão linear e simples assim.

Quais são as saídas? Acredito que podemos pensar em um conjunto sistêmico de

soluções. Fecharei minha exposição com elas. Primeiro, se as saídas existirão, serão

também plurais, multidimensionais.

Esse problema não se resolverá com passes de mágica ou com a adoção de regras

e procedimentos meramente institucionais. Faremos a reforma política, mudaremos o

sistema de lista no Brasil ou o tipo de financiamento de campanha, e já na próxima

eleição serão eleitos 30%, 40% ou 50% de mulheres! Isso não vai acontecer, porque

nossa  cultura  continuará  machista  e  nossos  partidos  continuarão  tratando  as

mulheres como tampões, secundárias, acessórias ou no máximo complementares no

jogo político, que é eminentemente jogado no masculino.

A ação para resolver esse déficit, que, na minha opinião, não é só da representação

política, mas da democracia brasileira, é pensar em um conjunto sistêmico. Aí está o

grande nó: pensar um conjunto sistêmico em que haja espaços de socialização, até
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mesmo a socialização política, em que as mulheres possam exercer plenamente o

seu direito de voz, sem se sentirem tolhidas, inibidas e incapacitadas para o exercício

protagônico desta dimensão do falar, do se enunciar - não é um desafio fácil de ser

enfrentado,  porque  é  multidimensional.  Várias  Deputadas  reportam  que,  quando

pegam o microfone, os Deputados, no parlamento, começam o burburinho. Ou seja,

complica-se a coisa mais simples, que é uma mulher pegar em um microfone - que,

aliás, é um símbolo fálico - e enunciar a palavra. Há uma desatenção à palavra da

mulher. Pesquisas internacionais respaldam esse tipo de denúncia, presente também

em nossa pesquisa.

Então, as escolas são importantes. Até então nenhum currículo tem a discussão

sobre gênero.  Há hoje parâmetros curriculares nacionais  em que foi  introduzida a

transversalidade gênero e raça e que vão discutir o que são as relações de gênero

nas  escolas.  Mas  quem  formou  isso?  Na  Matemática,  tem  essa  formação?  Na

Filosofia, na Física, na Geografia, na História, no Português? O certo é que não se

faz essa  formação.  Essa formação existe,  quando existe,  por  meio  de  cursos  de

formação  continuada  dos  professores,  hoje  realizados  no  País  por  meio  da

Universidade Aberta do Brasil. O Nepem realizou a formação em gênero, diversidade

sexual e raça, no projeto Gênero e Diversidade na Escola - GDE -, por formação da

Universidade Aberta do Brasil, em um curso gratuito para os professores em Minas

Gerais.

Por  fim,  temos de agir  junto às  mulheres candidatas.  Precisamos  sensibilizar  e

preparar  melhor  as  mulheres  que  estão  se  candidatando  para  que  exerçam  sua

candidatura  com  protagonismo.  Ou  seja,  a  solução  passa  necessariamente  pelo

sistema  político,  pela  cultura  e  pelas  próprias  mulheres.  E  isso  só  se  dará  se

conseguirmos,  sinergicamente,  ir  aos  poucos  tentando  transformar  esse  cenário.

Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

A Sra.  Presidente  -  Comunicamos  que  este  trabalho  sobre  a  mulher  não  será

finalizado aqui, nesta comemoração do Dia da Mulher. Já a partir da próxima semana

começaremos a montar uma agenda para o ano inteiro. Lembrando o que disse aqui

uma das palestrantes: que Minas não é só Belo Horizonte, queremos ir a todas as
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regiões de Minas Gerais, porque precisamos chegar a todas as mulheres mineiras.

Por  isso  mesmo,  nesta  Assembleia,  esta  bancada  pequena,  mas  valorosa  de

Deputadas  estará  montando  uma  agenda  anual,  para  discutirmos  e  buscarmos

sugestões das mulheres mineiras.

Agradecemos de coração a Maria Coeli, Andréa Abritta, Carmem Lúcia e Marlise

Matos. Esta reunião foi transmitida para toda Minas Gerais pela TV Assembleia, e

tenho certeza, Coeli, de que não só esta plateia que aqui esteve, mas toda Minas

Gerais vai comentar a fala de todas nós, porque neste Estado temos mais mulheres

do que homens.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Presidência do Deputado José Henrique

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

Fase: Registro de presença - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em

turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 123; designação

de relator; emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado Rogério Correia;

questão  de  ordem;  discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  questão  de  ordem;

discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  questões  de  ordem;  chamada  para

recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a continuação dos

trabalhos - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares
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- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair  Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Romeu Queiroz - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz

-  Sebastião  Costa -  Tadeuzinho Leite  -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -  Vanderlei

Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Registro de Presença

O Sr.  Presidente -  A Presidência registra  a presença em Plenário  do Deputado

Lafayette Andrada, Secretário de Estado de Defesa Social. 

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 123, que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral

na administração pública estadual. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de

parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa

relator da matéria o Deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, o Deputado
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Antônio Carlos Arantes, para emitir seu parecer.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 123

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

Proposição de Lei Complementar n° 123, que dispõe s obre a prevenção e a punição

do assédio moral na administração pública estadual.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  n° 2/2011,

publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2011.

Esgotado o prazo regimental  sem que a Comissão Especial  emitisse  parecer  e

incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145, combinado

com o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este Deputado como

relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

O veto em análise incide sobre determinados dispositivos  da Proposição de Lei

Complementar nº 123, que trata do assédio moral na administração pública estadual.

Conforme a motivação contida em sua mensagem de encaminhamento, o Chefe do

Poder Executivo considerou os dispositivos vetados contrários ao interesse público e

à Constituição.

Foram vetados os incisos XI, XII e XIII do § 1º do art. 3º da proposição, que contêm

hipóteses de assédio moral, assim como o art. 12, que prevê a extensão da norma,

no que couber, ao militar estadual. Os três tipos foram vetados porque o Governador

do Estado os considerou inconvenientes para o funcionamento da máquina estatal. O

veto a tratamento homogêneo para servidores civis e militares foi aposto por se tratar

de impropriedade em vista de seu regime constitucional e legal diferenciado.

As  modalidades  vetadas  reconhecem  ser  assédio  moral  “editar  despachos  ou

normas infralegais visando a limitar ou impedir o exercício, pelo agente público, de

suas atribuições legalmente previstas” (art. 3º, § 1º, XI); “deixar de cometer ao agente

público tarefas  e atribuições legais  inerentes a seu cargo,  visando a  diminuir  sua
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importância na administração pública” (art. 3º, § 1º, XII); e “sonegar ao agente público

informações  ou  senhas  de  acesso  a  sistemas  ou  programas  do  Estado

indispensáveis ao desempenho de suas atribuições legais” (art. 3º, § 1º, XIII).

Para  o  Governador  do  Estado,  as  hipóteses  dos  incisos  XII  e  XIII  “causarão

embaraços  à  atividade  executiva,  porque  coarctarão  a  discricionariedade

administrativa”.  Já  a  prevista  no  inciso  XI,  além  de  também  restringir  a

discricionariedade  do  administrador,  “esvaziando  a  liberdade  administrativa”,

produziria mero dano normativo, e, segundo o Chefe do Executivo, a caracterização

do assédio moral exigiria o dano concreto.

A equiparação entre servidores civis e militares é, para o Governador do Estado,

normatização  imprópria,  já  que  “estes  estão  sob  regime  constitucional  e  legal

diferenciado” e aqueles sob “regime jurídico administrativo comum”. 

Tem  razão  o  Chefe  do  Poder  Executivo  quanto  à  matéria  vetada.  De  fato,  as

hipóteses  de  assédio  moral  vetadas  constituem  restrição  indevida  ao  espaço  de

atuação da administração pública e sua manutenção constituiria mesmo desequilíbrio

nas relações entre os Poderes do Estado. As situações que envolvem atribuição de

tarefas e funções específicas, bem como acesso a informações, devem ser avaliadas

nos termos gerais e complexos da organização do serviço público. Cumpre, nesses

casos, garantir  margem de discricionariedade ao administrador,  para que entraves

burocráticos e legais excessivos não frustrem a consecução do interesse público pelo

Estado.

Sobre o tratamento homogêneo a servidores civis e militares, cabe manter o veto

tanto  porque  a  Constituição  da  República,  ao  separá-los  em  regimes  jurídicos

diversos,  proíbe  que  a  lei  os  iguale,  quanto  porque  seria  administrativamente

contraditório assumir que categorias submetidas a organização, hierarquia, disciplina,

direitos,  prerrogativas,  obrigações  e  proibições  tão  diferentes,  pudessem  ser

equiparadas em tema tão caro ao funcionamento da administração como o assédio

moral.  É  acertado,  pois,  o  argumento  desenvolvido  pelo  Governador  do  Estado,

segundo o qual  “o regime castrense está a reclamar disciplina específica,  que se

amolde às disposições disciplinares e penais em vigor”.

Verifica-se, nesta análise, que apesar da preocupação parlamentar com o cerco ao
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maior  número  possível  de  casos  de  assédio  moral  que  possa  acontecer  na

administração pública, os dispositivos vetados o foram acertadamente, seja porque

trariam prejuízos para o serviço público, seja porque, de fato, não ampliam o alcance

da norma. Cumpre, assim, opinar pela manutenção do veto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 123.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputados Neider Moreira e Antônio

Carlos Arantes, relator, Deputados e Deputadas, venho hoje a esta tribuna para fazer

a discussão do veto parcial  à  Proposição de Lei  Complementar nº  123 -  veto do

Governador  do Estado ao projeto que dispõe sobre a  prevenção e a punição do

assédio moral na administração pública estadual. 

O  Governador  vetou  parcialmente  dispositivos  de  um  projeto  de  lei  que  fora

acordado com lideranças sindicais e que trata de um tema discutido nacionalmente.

Por meio da Assembleia Legislativa, Minas Gerais trouxe oportunamente o debate

para transformar em lei a proteção de funcionários públicos e servidores contra aquilo

que é chamado de assédio moral - algo recente no palavreado e nos estudos que se

realizam em relação aos trabalhadores, mas cuja prática é antiga. Há reivindicação,

portanto, dos trabalhadores no intuito de se reconhecer o assédio moral como um

problema e de que haja uma legislação que proteja os trabalhadores contra o assédio

moral  praticado,  às  vezes,  por  chefias  imediatas,  sendo  ou  não  do  governo,  da

iniciativa pública ou privada. Quer dizer, a proteção dos trabalhadores contra o que é

chamado de assédio moral. 

Esse  projeto  de  lei  foi  inicialmente  apresentado  nesta  Casa  Legislativa  pelo

Deputado  André  Quintão,  do  nosso  Bloco  Minas  sem  Censura  e  do  PT,  e  pelo

Deputado  Sargento  Rodrigues.  Esses  Deputados,  em  conjunto,  apresentaram-no.

Então, em primeiro lugar, queria cumprimentá-los, tanto ao Deputado André Quintão e

à nossa bancada, a do PT, pela iniciativa do projeto, quanto ao Deputado Sargento

Rodrigues e ao seu partido, o PDT, por terem trazido a discussão sobre assédio moral
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na administração pública estadual, porque, de fato, se avançou muito. 

O acordo foi feito de tal maneira nesta Casa que o substitutivo aprovado foi, na sua

base, de autoria do Deputado Mauri Torres, à época Líder do Governo. Como se pode

ver,  o  projeto  foi  costurado  por  diversas  mãos,  diversas  tendências  políticas,

ideológicas e partidárias, mas se chegou, a contento, a um bom projeto de lei, que

assegura  aos  trabalhadores  da  administração pública  estadual  direta  e  indireta  o

direito de se preservarem contra aquilo que hoje chamamos de assédio moral. 

O governo entendeu por vetar três dispositivos, três artigos, três itens que foram

postos  nesse projeto  de  lei  pelo  Deputado  Neider  Moreira,  da  base  do  governo.

Chamo a atenção dos governistas para o fato de que suas vidas serão duras, mesmo

sendo do governo. Tenho em mãos o veto a proposição de Deputado da base do

governo. Sou solidário ao Deputado Neider Moreira, que apresentou corretamente

três itens para proteger os servidores públicos, mas a incompreensão do Governador

-  que  demonstrarei  hoje  -  foi  tamanha  que  vetou  projeto  da  sua  própria  base.

Governistas, prestem atenção, pois ingratidão por parte do governo não tem limites.

Isso não atinge apenas a Oposição, mas também Deputados e Deputadas da própria

base. 

O Deputado Neider Moreira apresentou três artigos que considero importantes na

proteção  dos  servidores  em  relação  ao  assédio  moral,  assim  como  o  Deputado

Sargento Rodrigues,  um dos autores do projeto, apresentou aos militares,  no que

couber, na forma de regulamento, extensão daquilo que o projeto de lei protege em

relação  ao  assédio  moral.  Surpreendentemente,  embora  o  Deputado  Sargento

Rodrigues tenha tido o cuidado de usar os termos “aplicam-se, no que couber, aos

militares, na forma de regulamento”, Deputado Celinho do Sinttrocel, mesmo assim o

governo foi impiedoso e vetou a extensão disso aos militares, como se estes não

merecessem, como servidores públicos que são, os cuidados da lei  para que não

sejam atingidos pelo assédio moral. Além disso, o Deputado Neider Moreira colocou

três importantes aspectos. Um deles protege o servidor e diz: “editar despachos ou

normas infralegais visando limitar ou impedir o exercício, pelo agente público, de suas

atribuições  legalmente  previstas”.  Portanto,  protege  os  servidores  públicos  nesse

item.
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O segundo diz: “deixar de cometer ao agente público tarefas e atribuições legais

inerentes a seu cargo, visando diminuir sua importância na administração pública”.

Infelizmente, isso é comum por parte de chefias. No entanto, ele teve o cuidado de

colocar isso como item a ser protegido, caracterizando assédio moral de chefias, que

às vezes não estão conscientes de seu dever e do cargo que exercem. 

Por fim, “sonegar ao agente público informações ou senhas de acesso a sistemas

ou programas do Estado indispensáveis ao desempenho de suas atribuições legais”.

A meu ver, e não apenas a meu ver, esses três itens foram vetados incorretamente.

Gostaria de comunicar aos nobres Deputados e Deputadas que o Bloco Minas sem

Censura votará pela  derrubada do veto,  a fim de que os artigos colocados pelos

Deputados  Neider  Moreira  e  Sargento  Rodrigues,  aprovados  por  unanimidade na

legislatura passada, nesta Casa, possam derrubar o veto e manter a integridade do

projeto de lei aprovado. 

Não vejo justificativa legal, muito menos administrativa, que possa nos convencer

desse veto. O Bloco Minas sem Censura votará pela derrubada do veto.

Sr.  Presidente,  aproveito  para  comunicar,  mais  uma  vez,  aos  nossos

telespectadores que o nosso Bloco Minas sem Censura, que votará pela derrubada

do veto, tem em mim sua Liderança neste ano. O Deputado Antônio Júlio é o nosso

Líder  da  Minoria,  o  nosso  Líder  da  Oposição.  Esse  Bloco  é  composto  por  23

Deputados, do PT, do PMDB, do PCdoB e do PRB. Trata-se de um bloco grande

nesta Casa, o qual atua de forma unitária em oposição ao governo Anastasia e, do

ponto de vista do governo federal,  é base de sustentação do governo Dilma, que

continua o belíssimo governo feito  pelo Presidente Lula.  O nosso Bloco tem uma

posição coesa em relação a diversos temas, até mesmo no que se refere a essa

preocupação com o assédio moral. Ele se chama Bloco Minas sem Censura porque

não é segredo mais, em Minas Gerais,  que a censura, que, de uma forma ou de

outra, se fez presente durante oito anos de governo Aécio Neves, até hoje faz parte

de nossa imprensa, que às vezes trabalha com autocensura ou com a censura do

poderio econômico, que é jogado na mídia. 

Noutro dia, vi uma matéria segundo a qual o Presidente Lula havia aumentado em

aproximadamente 100% as verbas de publicidade, nos seus oito anos, em relação ao
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governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso. Isso é justificável, pois o que o Lula

fez foi incomparavelmente maior que o que foi feito pelo governo Fernando Henrique

Cardoso, o que não é segredo para ninguém. Em Minas Gerais, o aumento foi de

mais  de 10.000% em relação ao governo Itamar  Franco,  e a imprensa não faz o

cálculo de quanto o governo Aécio Neves aumentou. O cálculo que fazemos é de

aproximadamente  10.000%.  Por  isso  o Minas sem Censura,  com o próprio  nome

sugerido pelo Deputado Sávio Souza Cruz, precisa se fazer presente e demonstrar

nacionalmente como as coisas são em Minas Gerais. 

Às vezes o Ministério Público é pouco atuante em relação a temas do governo, o

Tribunal de Justiça é meio inoperante, e a Assembleia Legislativa é calada por uma

maioria  que,  no  passado,  usava  o  trator  para  massacrar  a  voz  discordante  da

Oposição.  Espero  que agora  não seja assim.  Com os  Líderes  que  temos,  nossa

expectativa é de um bom debate nesta Assembleia Legislativa. Infelizmente, o quadro

em  Minas  Gerais  era  perigoso,  do  ponto  de  vista  democrático.  As  vozes  que se

opunham ao governo eram caladas, silenciadas, na maioria das vezes pelo poderio

econômico  ou  pela  subserviência  política  e  ideológica.  Esperamos  que  isso  não

continue e que o debate possa ser bem travado. É por isso que o nosso Bloco Minas

sem Censura se constituiu e também, Sr. Presidente, para anunciar nossa posição de

votar contra os vetos do governo e proteger os servidores públicos do assédio moral.

Sr. Presidente, fazendo este preâmbulo e deixando clara a motivação que levou o

Deputado Sávio Souza Cruz a propor o nome Bloco Minas sem Censura, o qual foi

aprovado por  unanimidade,  aproveito  para  convidar  os  integrantes desse Bloco a

comparecerem,  na  semana  que  vem,  em  Brasília,  onde  faremos  repercutir

nacionalmente o que é o Bloco aqui, numa conversa com 28 Deputados Federais e

com o Senador Clésio Andrade, que também estará conosco.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  (em  aparte)*  -  Qual  é  o  nome  do  Bloco,

Deputado?

O Deputado  Rogério  Correia  -  Minas  sem Censura  é  o  nome do nosso bloco.

Obrigado.

Estaremos  reunidos  em  Brasília,  Deputado  Alencar  da  Silveira.  Acredito  que  lá

estarão os Deputados do PDT, que também enxergam em Minas Gerais momentos



1261
____________________________________________________________________________

de censura. Travaremos um debate nacional sobre Minas Gerais e a censura neste

Estado. 

Evidentemente, devemos trazer para Minas Gerais aquilo  que o governo federal

tem a nos oferecer, não deixando que a oposição radical do ex-Governador Aécio

Neves à Presidenta Dilma atrapalhe nosso Estado. De forma alguma, a Presidenta

permite isso, e nós, do Bloco, estamos atentos para que as obras da BR-40, da BR-

381, do Anel Rodoviário e do metrô possam vir para Minas Gerais, como força do

governo  federal  e  com  as  bênçãos  do  Bloco  Minas  sem  Censura.  Então,

continuaremos essa discussão em Brasília, na quarta-feira.

Sr. Presidente, voltando ao tema do assédio moral, gostaria de ler uma carta que

nos foi enviada, assinada pelos servidores conscientes da Cidade Administrativa do

Estado de Minas Gerais.  Tenho recebido -  e creio que vários Deputados também

receberam -  várias  cartas  contendo denúncias  acerca de  problemas  ocorridos  na

Cidade Administrativa e que se referem exatamente ao tema em debate: “Assédio

moral”. Esta aqui foi destinada à Oposição na Assembleia. São denúncias acerca de

questões que acontecem na Cidade Administrativa das quais até Deus duvida. São

problemas relativos ao transporte coletivo, sobre os quais já havíamos alertado todos.

O governo, às pressas, procedeu à construção da Cidade Administrativa para fazer

campanha  eleitoral.  Na  verdade,  ele  não  teve  o  mesmo  cuidado  com  a  Uemg.

Coitada,  está  minguando!  A maior  obra,  a  mais  cara  do  governo  foi  a  Cidade

Administrativa,  onde  jogou  os  funcionários  públicos,  sem  que  dispusessem  das

menores condições de trabalho. Esse fato tem a ver com assédio moral. No tocante

aos salários, que são cada vez menores, já sabíamos que este governo é impiedoso

com os servidores públicos. No entanto, quero fazer referência à forma de trabalho e

ao transporte público. Já recebi uma denúncia segundo a qual os servidores estão

indo  de  metrô,  chegam  a  Vilarinho,  vão  pegar  o  ônibus  para  irem  à  Cidade

Administrativa e estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Há conflitos, brigas e

bate-bocas  diários,  porque  não  se  levou  em  consideração  o  trânsito.  Diversas

pessoas foram retiradas de cá e levadas para lá, sem que se pensasse no problema

do transporte coletivo. Então, Sr. Presidente, esses servidores reclamam, sofrem para

chegar ao local de trabalho, porque não há transporte nem condições de trabalho
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adequados, já que o governo do Estado não se preocupou com isso, mas com a

construção da Cidade Administrativa, tendo em vista apenas sua campanha eleitoral.

Este é apenas um dos temas.

Deputado Sávio Souza Cruz, veja a carta que recebemos hoje, a qual passarei a ler

daqui a pouco. Está assinada: servidores conscientes da Cidade Administrativa do

Estado de Minas Gerais. Claro que não assinam o nome, porque o assédio moral e a

repressão os levariam a perder cargos, remuneração e outras benesses destinadas

aos escolhidos para terem esse direito, num verdadeiro assédio moral que o governo

faz aos servidores públicos da Cidade Administrativa. Depois citarei outros exemplos,

mas agora vejam a que ponto chegamos: (- Lê:) 

“Boa  noite.  Gostaria  de  relatar  alguns  importunos  que  andam  acontecendo  na

Cidade  Administrativa.  Sou  servidor  de  uma Secretaria,  e,  às  vezes,  eu  e  meus

colegas estamos passando por situações desagradáveis. De alguns meses para cá, a

Cidade Administrativa  está  sendo alvo  de  furtos  de  computadores,  documentos  e

outros afins. Somente hoje foi relatado na Secretaria em que trabalho o roubo de dois

monitores,  um  “notebook”  e  um  rádio.  A situação  torna-se  insuportável,  pois  os

colegas  que  tiveram  seus  monitores  roubados  não  tinham  como  trabalhar.  A

segurança da Cidade Administrativa é muito falha, e quando fomos hoje relatar no

departamento de polícia, que fica dentro da Cidade Administrativa, eles disseram que

os furtos se tornaram uma prática comum dentro do nosso local de trabalho.”

É óbvio que isso tem a ver com assédio moral.  Continuando a leitura da carta:

“Fomos fazer um boletim de ocorrência...

Sr. Presidente, estou falando, não concedi aparte ao Deputado João Leite.

Vou conceder aparte a V. Exa.,  mas não permito que V. Exa. interrompa o meu

pronunciamento. V. Exa. não é Presidente desta Casa. Deputado João Leite, V. Exa.

não é Presidente desta Casa, V. Exa. não manda nesta Casa. Durante o meu tempo,

falarei sobre o tema que quiser.

Estou utilizando o meu tempo falando sobre assédio moral. O Deputado João Leite

não é o Presidente desta Casa, não tem o direito de calar minha boca. Se o fez aqui,

com  Aécio  Neves,  quando  havia  censura  em  Minas  Gerais,  V.  Exa.  está  mal-

acostumado.  Não  permitiremos  nenhuma  censura  em  Minas  Gerais,  não
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permitiremos isso, Deputado João Leite.

Continuo lendo a carta que tenho o direito de ler. Ninguém calará minha boca, e não

haverá censura nesta Casa. Não haverá censura.

Sr.  Presidente,  estou  me  atendo  ao  tema,  ou  seja,  assédio  moral.  A  carta

denunciará exatamente isso. Continuarei a leitura da carta: (- Lê:)

“Fomos fazer um boletim de ocorrência, e um policial chegou a dizer que o roubo é

normal aqui, na Cidade Administrativa, deixando-nos, eu e meus colegas, perplexos

com  tamanha  acomodação  da  situação.  Não  há  autoridade  que  dê  fim  nesses

episódios. O jeito está sendo conviver com furtos nas noites e madrugadas na Cidade

Administrativa.  Não há câmaras nos ambientes de trabalho.  Todas as mesas são

abertas, sem divisórias, sem nenhuma segurança. Pessoas estranhas entram e saem

sem uma fiscalização mais rígida. Não há câmaras nas escadas, tornando o furto

uma prática fácil e comum, que qualquer um pode cometer.

Uma servidora já até disse que, em finais de semana, a Cidade Administrativa fica

aberta, sem nenhum tipo de recepção, liberada para qualquer pessoa entrar e sair do

jeito  que quiser,  sem uma segurança adequada ao patrimônio público,  ou seja,  o

dinheiro do povo está indo para o ralo, sem uma fiscalização adequada das pessoas

que entram naquele lugar. Um amigo policial relatou-me que os roubos na Cidade

Administrativa estão maiores que em algumas regiões de Belo Horizonte.

Estou relatando essa situação para a bancada da Oposição ao governo de Minas

Gerais, com o intuito de que algum dos Exmos. Srs. Deputados possa relatar isso na

Assembleia  de  Minas  para  o  conhecimento  da  população,  que  paga  caro  seus

impostos  e  não  possui  o  seu  dinheiro  devidamente  seguro  e  gasto  de  forma

adequada. A Oposição poderia abrir um inquérito e investigar esses acontecimentos

no maior projeto para o Executivo que a história de nosso Estado já teve. O governo

estadual não parece ter interesse em resolver esses problemas, afinal os patrimônios

que estão sendo roubados não fazem parte do dinheiro deles, e sim do povo mineiro.

Desde  já  agradecemos.  Atenciosamente,  servidores  conscientes  da  Cidade

Administrativa do Estado de Minas Gerais.”

Os  servidores  reclamam  que  não  fazem  publicamente  essas  denúncias.  Assim,

Deputado Sávio Souza Cruz, temos visto várias cartas, que estão em meu poder e



1264
____________________________________________________________________________

poderia lê-las. Em todas elas, os servidores dizem que não podem fazer isso, porque

têm  medo do  assédio  moral  que  sofrem  por  parte  de  chefias,  dentro  da  Cidade

Administrativa. Sofrem retaliações ou ameaças de serem punidos, por exemplo, com

a retirada de algum benefício,  algum cargo diminuído,  ou mesmo de abertura  de

inquérito  administrativo.  Deputado Pompílio  Canavez,  V.  Exa.,  que foi  sindicalista,

sabe do que se trata o assédio moral. Por isso fiz questão de ler esta carta, entre

várias outras que levantam o problema do assédio moral lá existente. Talvez por isso

o Governador tenha oposto veto, e não por maldade, mas por não compreender o

que significa assédio moral.

Pessoas, Deputado André Quintão, que têm receio, na Cidade Administrativa, de

colocar o mínimo problema de segurança pública estão vendo roubos acontecerem e

têm receio de mencionar. É claro, pois, se a censura em Minas Gerais ocorreu de tal

forma...  Aliás,  querem  alguns  que  continue  a  ocorrer  dentro  da  Assembleia

Legislativa. Se isso é uma tradição estadual, o que diria um pobre servidor, como ele

reagiria a isso? 

Concederei aparte ao Deputado Gustavo Valadares, mas queria dizer a V. Exa. o

que tem sido discutido. Além da questão do transporte e da segurança pública, eu

poderia ler  uma carta -  e o farei daqui a pouco - sobre as rachaduras que foram

denunciadas também em segredo ao Ministério Público. Aliás, informo aos Deputados

que o Ministério Público abriu um procedimento de investigação. Fui até lá com a

servidora Beatriz  Cerqueira,  Coordenadora  do Sind-UTE,  para entregar  tudo isso,

expor  o  problema  do  assédio  moral,  da  repressão  aos  servidores  públicos,  da

rachadura, do alto custo com que, no final das contas, ficou essa obra faraônica, a

“Brasilinha do Aécio”. Tudo isso está sendo investigado no Ministério Público. A época

da censura e do silêncio não será admitida, ninguém vai calar a voz da Oposição do

Minas sem Censura aqui. Nós falaremos. Temos o direito de expor, de denunciar o

assédio moral. Poderemos fazê-lo e o faremos, por mais que desagrade a alguns,

que estão mal acostumados. Alguns estão acostumados à época da censura e do

silêncio  absoluto.  Essa  época  não  prevalecerá.  Não  reinará  o  obscurantismo  em

Minas Gerais. Aliás, o Governador Anastasia é homem de democracia. Tomara que

não seja como o outro, que era afeito apenas a um plano. Parece que quer até hoje
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conquistar  o  Brasil,  conquistar  o  mundo  em  cima  de  todos  e  de  todas.  Não,

precisamos passar por cima dessa época, temos de ter a época da discussão.

Desculpe-me, mas eu precisava até demonstrar que o que estou lendo tem tudo a

ver com o assunto que está na pauta.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Queria iniciar o meu aparte fazendo

um questionamento a V. Exa.: esse documento que acaba de ser lido por V. Exa. foi

assinado por algum servidor? Tem nome?

O Deputado Rogério Correia - Já relatei a V. Exa. exatamente isso. Eles assinam

“Servidores Conscientes da Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais”. Fui

procurado, e a pessoa me pediu sigilo em relação a isso, pelo medo que tem de ser

punida,  assim como foi  em vários outros...  Não passarei  ao governo o nome dos

servidores que o denunciam, é óbvio. 

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Se esta Casa não denunciar, não

fiscalizar, quem o fará? 

O Deputado Rogério Correia - Estou assumindo essa denúncia como Deputado,

porque tenho...

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - V. Exa. não é servidor e não viveu

isso.

O Deputado Rogério Correia - Apenas para explicar. Eles não têm o que nós temos,

que é o direito de usar da tribuna. Como temos o nosso direito parlamentar, previsto

constitucionalmente  em  lei,  evidentemente  os  servidores  têm  procurado  os

Deputados para fazerem deles a sua voz, porque eles não têm a prerrogativa que

temos. Eu tenho, felizmente. Fui eleito com essa prerrogativa. É óbvio que não vou

dar  esses  nomes,  para  que  sejam  perseguidos  pelo  chefe.  Mas  tenho  fé  e  as

denúncias são concretas.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Infelizmente, tenho de dizer isso de

público, apesar de respeitar V. Exa. Peço aos nobres parlamentares e a todos os que

estão  assistindo  ao  pronunciamento  do  Deputado  Rogério  Correia  que

desconsiderem esse documento, porque ele não tem nenhuma validade, já que não

foi  assinado  por  nenhum  servidor  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Se  tivesse  sido

assinado, teria, sim, validade. Conclamo os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas
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desta  Casa  a  não  levar  em  consideração  esse  documento,  porque  ele  não  foi

assinado por nenhum servidor. 

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Faria um pedido a V. Exa., Deputado Rogério,

levando em consideração que o parlamentar também usará do Regimento Interno

pelos  próximos  quatro  anos  para,  quando  quiser,  fazer  seus  questionamentos  a

projetos de lei; quando quiser, atrasar votação de projeto de lei. Eu conclamaria V.

Exa. e o Presidente desta reunião, nosso 1º-Vice-Presidente, José Henrique, a seguir

o  art.  159 do Regimento  Interno  desta  Casa,  que  dispõe  o  seguinte:  “Durante  a

discussão, o Deputado não pode: I - desviar-se da matéria em debate”. Eu pediria,

primeiro, a V. Exa., que está na tribuna discutindo o Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar  nº  123,  que  não  fuja  do  assunto,  para  que  não  voltemos  a  ter

discussões e tensões, como ocorreu agora há pouco nesta Casa. Nós, da base do

governo,  vamos  continuar,  assim  como  fizemos  ao  longo  dos  últimos  anos,

respeitando o Regimento Interno da Casa, porque só assim conseguiremos dar um

bom andamento aos trabalhos pelos próximos quatro anos na Assembleia Legislativa.

Peço a V. Exa., como Líder da Oposição, que dê um bom exemplo aos seus liderados

e que siga o que está escrito no Regimento Interno. Se não seguir, Sr. Presidente,

peço, em nome da Maioria, que V. Exa. corte a palavra do Deputado Rogério Correia

e encerre a reunião por falta de quórum.

O Sr.  Presidente -  Deputados, volto a informar que vamos continuar seguindo o

Regimento  Interno.  Está  em  discussão  o  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei

Complementar nº 123. O Deputado Antônio Carlos Arantes fez a leitura do parecer da

proposição.  O  que  está  se  discutindo  aqui  é  o  veto  à  proposição,  não  estamos

discutindo toda a questão que envolve o assédio moral.  Peço ao nobre Deputado

Rogério Correia para se ater aos princípios dos artigos que foram vetados no projeto.

Se V. Exa. quiser, voltaremos a ler o que foi vetado no projeto para que V. Exa. volte a

discutir apenas o que foi vetado no projeto.

O Deputado Rogério Correia - Pois não, Sr. Presidente. Eu me atenho exatamente

à discussão do veto. Apenas exemplifiquei um fato de assédio moral. Eu posso citar

vários que me chegaram. E com esse exemplo, estou justificando, Sr. Presidente, que
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não devemos, como fez o Governador, ser favoráveis ao vetos desses artigos, porque

impede uma verificação real contra o assédio moral. Por isso citei e exemplifiquei o

que é o assédio moral. Portanto, estou exatamente dentro do contexto da discussão

do assédio moral. O que não posso permitir é que, aos berros, a Situação tente me

calar e tente substituir V. Exa., que é o Presidente desta reunião. Por isso, tive que

reagir  dessa  forma,  não  permitindo  que  me  calassem  os  berros  que  vieram  do

Plenário. Estou atento ao debate que estou fazendo, por isso acato, sim, a sugestão

do Gustavo Valadares, embora já estivesse me preocupando exatamente com ela.

Quanto ao documento, Deputado, volto a afirmar a V. Exa. que temos prerrogativa

parlamentar. O funcionário não pode ter. Então, os servidores, vários deles, têm nos

solicitado que retratemos aqui o dilema que estão vivendo,  de não poder mesmo

aparecer para fazer denúncia, a não ser os sindicalistas, porque estão com receio,

dentro  da  Cidade  Administrativa,  de  pressões  que  estão  sentindo.  Tenho  vários

nomes de pessoas que me procuraram pessoalmente e por e-mail. É óbvio que não

revelarei o nome desses servidores, porque eu tenho com eles esse compromisso.

Quando participei da CPI do Narcotráfico, não citei o nome de várias pessoas que

faziam  denúncias,  porque,  se  eu  revelasse  o  nome  delas,  elas  nunca  mais

procurariam  uma  comissão  parlamentar  de  inquérito  e  a  própria  Assembleia

Legislativa para fazer qualquer denúncia, porque esta Casa seria de delação, e não

de  repercussão  dos  seus  atos.  Isso  é  óbvio.  Então,  Deputado,  sinceramente,  o

argumento de V. Exa. não me convence. 

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado, quero fazer coro com as

palavras de V. Exa. Toda a sua explanação, na minha modesta opinião, está contida

no âmbito da matéria em discussão, porque não há assédio moral mais grave do

aquele a que é submetido o povo de Minas pelo estado de exceção implantado em

nosso Estado. Reproduzimos em Minas, Sr. Presidente, os ares menos aprazíveis da

Bahia.  Reproduzimos  aqui  um  Aecinho  Malvadeza,  onde  tudo  está  dominado:  a

Assembleia está de joelhos -  até sugeri  que mudássemos o nome da Casa para

“assembleia homologativa” -, o Judiciário não sentencia contra o governo, o Ministério

Público  não  denuncia  e,  o  que  é  o  pior,  a  imprensa,  que  teve  um  investimento,

durante os sete primeiros anos do governo Aécio Neves, superior ao custo da Cidade
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Administrativa, mais de R$1.200.000.000,00. Isso serviu para silenciar e manter esse

estado  de  exceção  em  Minas  Gerais,  o  que  é  um  grave  assédio  moral,  um

descompromisso  com  o  Estado  de  Direito,  é  uma  afronta  às  liberdades  e  à

democracia. E é, sim, um assédio moral. 

Por fim, agradeço a V. Exa. o aparte. Sem querer me alongar, para não tomar o seu

tempo, peço ao nosso Presidente que acrescente ao seu tempo o período perdido

nas intervenções destemperadas dos baluartes da censura nesta Casa.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz. Concordo

com V. Exa. Já disse que, ao V. Exa. sugerir o nome Minas sem Censura, o fez com

muita correção e perspicácia. Infelizmente, o problema da censura em Minas é grave

e tem a ver com os rios de dinheiro despejados, do ponto de vista econômico, que

evidentemente repercutem no fazer político em Minas Gerais. Mas, nestes tempos,

temos a esperança de que irão acabar. O nosso Bloco veio exatamente para isso.

Questão de Ordem

O Deputado  João Leite  -  Gostaria  de  pedir  licença a  V.  Exa.  e  solicitar  ao  Sr.

Presidente que retire dos anais da Assembleia algumas expressões - primeiro, “aos

berros”. Fiz a defesa do Regimento Interno desta Assembleia. Tive a oportunidade de

pertencer à base do governo nesta Casa, mas fui Oposição, quando V. Exa. era Líder,

junto  ao  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Solicito  ao  Sr.  Presidente  que  retire  a

expressão “aos berros”.  O Deputado se manifesta,  e minha manifestação foi  feita

diretamente ao Presidente, em defesa do Regimento Interno da Assembleia. Outra

expressão que gostaria que fosse retirada é “baluarte da censura”, apresentada pelo

Deputado Sávio Souza Cruz - não usarei os termos que ele usou -, que, na época em

que fui da Oposição nesta Casa, era o Líder do Governo PMDB e PT. De alguma

forma, esse governo teve uma categoria imensa de aprovação de projeto em até três

turnos, rasgando o Regimento Interno da Assembleia.  A minha intervenção foi em

defesa do Regimento Interno. Sempre digo que, se seguirmos o Regimento Interno,

não erraremos.

O Sr.  Presidente -  Respondendo ao questionamento do Deputado João Leite,  a

Presidência  esclarece  que  as  expressões  utilizadas  aqui  não  são  vedadas  pelo

Regimento Interno. Realmente, os ânimos estavam exaltados no Plenário, mas não
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houve ofensas. Era o que gostaria de esclarecer ao nobre Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Também queria dizer que, se houve alguém

que  gastou  com  a  imprensa,  foi  o  governo  do  PT.  O  governo  Lula  gastou

R$10.000.000.000,00.  Deputado  Rogério  Correia,  agora  os  jornais  brasileiros

mostram o inchaço do governo do PT, com a criação da “esplanada oculta”, um custo

de  R$100.000.000,00  para  a  União.  Depois  gostaria  de  fazer  um  discurso  desta

tribuna mostrando onde está a “esplanada oculta”.  O governo está espalhado em

Brasília, porque não cabe em um só lugar, devido ao seu tamanho.

V. Exa. falou sobre transporte público. O PT ficou praticamente 20 anos no governo

em  Belo  Horizonte.  Concordo  com  V.  Exa.:  o  nosso  transporte  coletivo  é  um

verdadeiro desastre. O metrô de Belo Horizonte é um desastre. O governo do PT, em

mais de oito anos, não fez um metro da linha do metrô em Belo Horizonte. As obras

mencionadas por V. Exa., como a BR-381 e o Anel Rodoviário, zero. Nada foi feito.

Agora prometeram algumas duplicações da BR-040.

Deputado Rogério Correia, respeito V. Exa. e quero dizer que a base do governo

nesta Assembleia defenderá o governo, que foi eleito democraticamente em primeiro

turno pelo povo mineiro. Nas ruas, levamos o nome deste governo. Esse projeto foi

aprovado em primeiro turno por Minas Gerais. Espero que a Oposição aguarde, como

fizemos nos quatro anos em que fomos Oposição nesta Casa. Aguardamos o novo

governo,  fizemos  parte  da  base  do  governo.  Que  a  Oposição  aguarde,  é  claro,

fazendo o seu papel, como fizemos o nosso.

Sr.  Presidente,  queria  insistir  em  que  V.  Exa.  retire  os  termos  que  agridem  os

Deputados da base do governo, um governo aprovado pela população mineira e que

defenderemos aqui. Obrigado pela oportunidade que V. Exa. me deu para poder me

manifestar. 

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Deputado  João  Leite.  Também  quero

manifestar meu respeito por V. Exa. É claro que V. Exa. e a base do governo têm não

só o direito, mas o dever de defender o governo. É nisso que acredito e respeito. V.

Exa. não disse aqui nenhuma palavra sobre assédio moral, mas mesmo assim estou

aberto a escutá-lo defendendo o governo.

O Sr. Presidente - Estamos discutindo o veto à Proposição de Lei Complementar nº
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123. Peço àqueles que fizerem aparte o favor de não fugirem do assunto. 

O Deputado Rogério Correia - Apenas relato que não fugi do assunto, e sim que o

Deputado João Leite é que usou de outros assuntos. Também não me incomodo se

ele o faz e defende o governo, porque acho que o processo é democrático; porém

não concordo apenas que,  aos berros -  repito -,  se tente interferir  na minha fala,

tentando  silenciar  a  voz  da  Oposição.  Aí  não;  realmente  dessa  forma  ele  não

conseguiu e não conseguirá. Embora possamos ter divergências, respeito as opiniões

de V. Exa. 

Nunca vi um Presidente ser tão apedrejado e tão achincalhado pela imprensa como

o Presidente Lula, e por preconceito. Fariam até um “impeachment” do Presidente

Lula.  A imprensa foi  impiedosa com o Presidente Lula,  juntando-se ao DEM e ao

PSDB.  Se  tivéssemos  em  Minas  uma imprensa  como a  do  resto  do  Brasil,  que

pudesse  fazer  um  milésimo  do  que  fez,  mas  em  relação  a  Aécio  Neves,  seria

desvendada a mentira desse governo e o castelo  de areia  desmoronaria.  Esse é

outro assunto que não cabe no projeto, mas gostaria apenas de responder, porque

realmente  é  duro  escutar  alguém  do  governo  Aécio  Neves  falar  da  imprensa.  O

Presidente Lula sofreu com a imprensa, e o País inteiro viu isso. Aqui o governo Aécio

era tratado pela imprensa com todos os louros. Não vamos inverter a situação. 

Concedo aparte ao nobre Deputado Carlin Moura, do PCdoB, o glorioso Partido

Comunista do Brasil, para a discussão do assédio moral e dos vetos impiedosos do

Governador Anastasia a um projeto de lei tão brilhante, que protege os servidores das

administrações públicas direta e indireta.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputado Rogério Correia, Líder do

nosso Bloco Minas sem Censura, vou tratar dos três incisos especificamente, mas

antes queria fazer um apelo ao espírito democrático da base governista para tomar

cuidado e não subverter o Regimento Interno da Casa. Quando o orador está fazendo

uso  da  palavra,  se  não  for  concedido  aparte,  nem  tampouco  a  Presidência  o

conceder, qualquer uso indevido do microfone é usurpação do exercício do mandato

parlamentar e um desrespeito à ordem democrática. Então apelamos, de forma muito

sensível, à base governista para que se contenha na ânsia de fazer a defesa legítima

do governo. 
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Então vamos ao que nos interessa, os incisos vetados da Lei Complementar nº 123.

Primeiro,  precisamos  compreender  que,  nesse  projeto  de  autoria  dos  Deputados

André Quintão e Sargento Rodrigues, todos os pontos considerados como assédio

moral  no  serviço  público  foram  amplamente  discutidos  no  Plenário  desta  Casa,

ouvindo especificamente a parte mais interessada, que é o servidor público de Minas

Gerais.  Nenhum desses itens aqui constantes foram tirados do nada, todos foram

tirados  de  fatos  concretos  relatados  aqui,  durante  a  tramitação  do  projeto  e  por

servidores  públicos.  Agora  três  desses  itens  que  consideramos  importantíssimos

foram vetados, e o governo precisa explicar por que os vetou. 

Por  exemplo,  o inciso XI  está dizendo que constitui  assédio moral  limitar-se ou

impedir-se, por  meio  de normas infralegais,  o exercício do agente público.  Várias

portarias vindas da Secretaria, sem poder legal algum, estão impedindo o exercício

de servidores públicos. Isso ocorreu com a Polícia Militar e com diversas secretarias

do Estado e, por isso, constou aqui. Já há precedente na administração de Minas. O

inciso  XII  estabelece:  “deixar  de  cometer  ao  agente  público  tarefas  e  atribuições

legais  inerentes  a  seu  cargo,  visando  diminuir  sua  importância  na  administração

pública”.  Também  ocorreram  vários  casos.  Os  servidores  trouxeram  exemplos

concretos. Por isso, está aqui no projeto de lei complementar, regulamentando-o. E o

mais grave: sonegar ao agente público informações ou senhas de acesso a sistemas

ou a programas do Estado, o que tem ocorrido de forma sistemática.

A minha  pergunta  é  a  seguinte:  o  Governador  Antonio  Augusto  Anastasia  está

vetando esses três incisos porque considera legítimo impedir o servidor público de

exercer a função para a qual fez concurso ou foi dirigido? Isso cerceia o exercício do

cargo ou da função pública. O Governador Antonio Augusto Anastasia quer impedir

que o servidor público exerça sua função ou quer diminuir sua atuação para deixá-lo

constrangido  frente  a  seu  colega  de  seção?  Um  servidor  que  tem  uma  função

específica, de uma hora para outra, porque fez um questionamento A ou B, passa a

receber tarefas aquém do que é sua atribuição? É isso o que o Governador pretende

ao vetar o inciso XII? E o inciso XIII? Sonegar acesso a senhas e a informações a um

servidor  público que tem que ter  acesso aos dados públicos.  Esses  dados estão

dentro  do  princípio  da  publicidade.  Estamos  caminhando  para  o  Portal  da
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Transparência, que em Minas deveria ser aprimorado. Por que aqui não copiam as

boas ações do governo Lula, que deu exemplo em matéria de transparência pública

no País? Todas as contas públicas estão abertas no Portal da Transparência, assim

como as ações, as emendas e os valores. Por que em Minas não existe esse portal

com  essa  amplitude?  Agora  querem  impedir  que  o  servidor  público  utilize  as

informações e senhas.

Isso, nobres colegas Deputados Estaduais, é o que o projeto de lei, devidamente

aprovado em 1º e 2º turnos nesta Casa, quis contemplar. Agora vem o veto. Se isso

não é censura,  o  que será? Então,  Deputado  Rogério  Correia,  o  senhor  está  de

parabéns.  Não  podemos  permitir  que  este  veto  passe  nesta  Casa.  Talvez  agora

possamos entender  o calor  da discussão da base governista:  para se defender  o

indefensável, realmente é necessário usurpar o microfone e tentar calar a boca do

nosso  Líder,  como tentaram calar  a  minha,  há  15  dias,  quando eu fazia  uso  da

tribuna. Não concordamos com esse tipo de comportamento e com esse precedente.

Pedimos juízo à base governista da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Carlin Moura. Concordo com V.

Exa.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, V. Exa. nos

conhece de longa data e sabe da seriedade com que conduzimos nosso trabalho não

só  nesta  Casa,  mas  também  ao  longo  de  toda  a  nossa  vida,  inclusive  em  dois

mandatos  como  Prefeito  de  Governador  Valadares.  Não  posso  concordar,  em

hipótese alguma, com o que V. Exa. está fazendo nesta tribuna. Deputado Rogério

Correia,  V.  Exa.  está  lendo  um  documento  apócrifo,  com  acusações  gravíssimas

contra o  governo do Estado.  Quando V.  Exa.  fala  que esse documento partiu  de

alguns servidores, mas não os nomeia, está partindo, a meu ver, de uma fraude: dizer

que existe um documento com pessoas responsáveis por ele, sem, entretanto, dizer

quais são. A meu ver, V. Exa. tem o dever de revelar os nomes, pois, ao fazê-lo, com

certeza, o governo do Estado oferecerá uma queixa-crime por calúnia, já que V. Exa.

está falando que lá na Cidade Administrativa campeia o furto. 

Furto é crime definido no Código Penal Brasileiro, com pena grave. Aliás, V. Exa.

falou em roubo, que é crime com violência, que é furto com violência, o que é mais
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sério  ainda.  Então,  V.  Exa.  se  baseia  em  um  documento  que  não  é  assinado.

Deputado  Rogério  Correia,  não  há  pessoa  física  definida  em  nenhum  código

brasileiro com o nome “servidor”.  Servidor  é o nome que respeitamos em toda a

nossa vida pela sua grandeza e função. Na verdade, ele tem um nome pelo qual é

registrado e possui uma certidão de nascimento ou de casamento. V. Exa. não quer

citar o nome dessas pessoas, mas tem o dever de citá-las, porque dará oportunidade

ao governo do Estado de oferecer queixa-crime por calúnia contra elas. Aliás, essas

pessoas terão o direito e a obrigação de provar em juízo o que estão dizendo. Se

estão dizendo que o governo está furtando, este sofrerá uma queixa-crime com esse

teor,  e  terão  de  provar  em juízo.  O  Governador  Antonio Augusto  Anastasia é um

homem honrado,  sério  e altamente  competente.  O Estado de Minas Gerais  deve

muito ao Aécio Neves, ao Anastasia e a tantos outros grandes homens que temos na

história deste Estado. 

Em  hipótese  nenhuma,  podemos  aceitar,  Deputados  João  Leite  e  Gustavo

Valadares,  que  se  leia  na  tribuna  da  Assembleia  um  documento  apócrifo  para

acusações tão graves como as que V. Exa. está fazendo. Aliás, não estava nesta

Casa, mas acompanhava o andamento de tudo. Sei que em outras épocas já se falou

que a lista  era verdadeira,  mas a Polícia  Federal  apurou que era falsa.  Então,  é

preciso recordarmos essas situações para que, ao se afirmar que o documento é

verdadeiro... Deputado Rogério Correia, eu, por exemplo, estou dizendo a V. Exa. que

jamais  lerei  na tribuna desta Casa nenhum documento que não tenha assinatura.

Pode ser a acusação que for que jamais faria algo assim, ainda mais acusações de

crimes graves, conforme consta desse documento apócrifo. Não quero sequer entrar

no mérito da questão desse documento. Por quê? Porque não merece que se entre. A

preliminar fulmina o documento de V. Exa., que não tem assinatura. 

Portanto, quero simplesmente dizer que protesto veementemente contra essa forma

de se fazer oposição. Devemos fazer uma oposição fundamentada em documentos

sérios, sadios e que mereçam o respeito de todos e uma discussão, documentos com

os responsáveis pelas acusações graves. Assim, teremos por onde apurar e chegar

ao Governador ou a seja quem for que esteja sendo acusado para dizer-lhes: “O

senhor está sendo acusado de furto. Qual será a atitude que irá tomar?”. Precisamos
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tomar alguma atitude nesse sentido.

Para finalizar,  Deputado Rogério Correia, V. Exa. fala também que, em Minas, a

imprensa é tão censurada. A imprensa federal é que censura. O Franklin Martins - e

tantos outros, todos têm notícia disso -, que era o chefão da área de comunicação do

governo Lula e deixou a sua herança até hoje. Aliás, a imprensa hoje está falando

sobre os feitos dos filhos do Franklin Martins e assim por diante. Quando se falou

nesta tribuna que...

O Deputado Rogério Correia - Peço-lhe que seja breve, pois era apenas um aparte,

e não, a interrupção do meu pronunciamento.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Obrigado, Deputado Rogério Correia.

V.  Exa.  e  outros  que  o  apartearam  disseram  que  o  Governador  está  vetando  a

vedação  do  assédio  moral  contra  servidores.  Ele  não  está.  Os  Deputados  que

disseram  isso  não  leram  com  atenção  o  veto,  que  consiste  apenas  em  não  se

estender  à  parte  militar.  É  preciso  prestar  bem  atenção  ao  veto  para  não  haver

interpretações infundadas. Muito obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão, pelo aparte.

Queria apenas dizer aos servidores públicos que podem continuar enviando-me as

denúncias que quiserem. Guardarei o nome de todos. Podem enviar para o meu “e-

mail” - www.dep.rogerio.correia@almg.gov.br - as denúncias que quiserem. Não serei

delator dos servidores públicos aqui. 

Esse é um direito que tenho, tenho prerrogativas e, evidentemente, eu as utilizarei.

Não se amedrontem com o tom das ameaças. É um direito do servidor procurar seus

Deputados  e  fazer  sua denúncia.  É  obrigação do Deputado investigar  denúncias.

Aliás,  o  Ministério  Público  já  está  investigando  essas  denúncias.  Os  servidores

públicos podem ficar  tranquilos,  pois  é direito  deles  procurarem os Deputados da

Oposição,  exercer  seus  direitos  e  fazer  denúncias.  Levarei  essas  denúncias  ao

Ministério Público e farei a leitura das que julgar ser justo. 

O Deputado Bonifácio Mourão não escutou direito o texto. Em momento algum, diz

que o governo rouba. Depois passarei uma cópia para que V. Exa. leia. O texto fala

sobre furtos de objetos que estão existindo na Cidade Administrativa. Não tem nada a

ver com a história de que o governo rouba. Depois, V. Exa. a lerá com cuidado. Se
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fosse uma denúncia desse tamanho, certamente não a leria aqui, ela fala apenas de

pequenos furtos de aparelhos de telefones e objetos que estão ocorrendo na Cidade

Administrativa, e as pessoas têm reclamado. É apenas isso. V. Exa. ficou muito afoito

em defender o governo e prestou pouca atenção ao conteúdo do texto. Pode ficar

tranquilo,  pois  sei o que posso ler  nesta Tribuna.  É direito do servidor  fazer  essa

denúncia e procurar seu Deputado. Servimos exatamente para isso. 

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  primeiro

queria parabenizá-lo pela fala, pela clareza dos fatos que trouxe e segundo dizer que

a censura que acontece nesta Casa há oito  anos,  da forma como se comportam

alguns companheiros, como o Deputado João Leite, parece que querem estabelecer,

além da censura, a tortura, ao obrigar V. Exa. a delatar os servidores que fizeram

essa denúncia. Além disso, Deputado Rogério Correia, quero dizer que a censura e o

assédio  moral  não  ocorreu  apenas  com  os  servidores.  O  assédio  moral  ocorre

também com os Prefeitos na época da eleição, na assinatura dos convênios, na hora

de obrigá-los a declarar apoio e agora, mesmo depois das eleições, e depois de os

convênios  serem assinados,  até hoje os  convênios não foram pagos.  Além disso,

quando  são  pagos,  precisam  ser  acompanhados  por  Deputados  governistas.  O

assédio  moral  existe  não  apenas  com  servidores,  mas  principalmente  com  os

apoiadores,  os  Prefeitos  que  apoiam  os  Deputados  de  Oposição  desta  Casa.

Obrigado, Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Paulo Lamac (em aparte)  -  Caro Líder,  Deputado Rogério Correia,

queria manifestar minha estranheza. Estranhou-me bastante o seguinte: é política do

governo do Estado estimular que denúncias sejam apresentadas. Temos o Disque

Denúncia,  cujas  denúncias  podem  ser  feitas  anonimamente,  apresentadas  à

autoridade policial e ao Ministério Público para investigação. Essa é uma política que

prevalece no Estado, com bons resultados. Esse tipo de questionamento me estranha

bastante. 

Se um Deputado, Líder de bloco, diz que recebeu servidores que lhe entregaram

uma carta e pediram para não serem identificados, tenho muita confiança de que o

Deputado está fazendo uma defesa que se mostrou, há poucos momentos, mais que

justificada. Ora, o Líder do bloco de apoio ao governo, pegou o microfone e disse:
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“Tenho que saber quem são esses servidores, porque o governo vai processá-los”.

Está claro: não podemos expo-los. Apoio integralmente V. Exa., não exponha esses

servidores ao risco de serem processados tão somente porque estão denunciando

que estão sofrendo assédio moral nas instalações do governo do Estado. Isso é muito

preocupante.  Temos  que  respeitar  a  autoridade  de  V.  Exa.  como  interlocutor  da

sociedade.  Se  está  dizendo  que  recebeu  os  servidores,  que  apresentaram  uma

denúncia, não se trata de carta apócrifa. O Deputado está protegendo e preservando

a identidade de suas fontes, que é algo mais que legítimo. 

É mais que justificado, é prática no governo do Estado, é prática na imprensa. É

preciso proteger, sim, as fontes, especialmente quando é deixado claro, como o foi

aqui,  que  aqueles  que  ousarem  denunciar  os  desmandos  do  governo  do  Estado

estarão sujeitos a processos dentro da administração - processo administrativo -, ou

quiçá fora dela.  Gostaria  de hipotecar  o nosso apoio,  porque não tenho a menor

dúvida,  é muito mais  do que justificável.  Ficou claro aqui,  na reunião,  que temos

realmente  de  fazer  as  denúncias  e  exigir  que elas  sejam investigadas,  porque o

procedimento tem de tratar dos fatos, e não encobri-los. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Respeito muito V. Exa. quando

assume essa tribuna. V. Exa., que deve estar acostumado a usar computador, ainda

está no tempo do www.rogeriocorreia, e isso já não existe. Depois V. Exa. deveria

olhar  direito  o seu “e-mail”, porque o telespectador pode pensar que V. Exa.  está

fazendo hora,  ao não colocar as coisas da forma correta, já  que em “e-mail” não

existe www. 

Quero lembrar V. Exa. que, quando denúncia anônima é divulgada da tribuna, nada

acontece. Então V. Exa. pode falar e fazer o que quiser, porque nada afetará o seu

mandato, que é popular, mas, quando chegar aqui embaixo e falar para a imprensa,

em um programa de rádio ou de televisão, para divulgar essas denúncias, V. Exa.

será o autor delas e poderá responder por isso.

Hoje é muito bacana subir  à tribuna. Estou falando até para lembrar V. Exa. do

passado, sobre denúncias que já chegaram a esta Casa de outros Deputados com

isto  ou  com  aquilo.  V.  Exa.  tem  de  imaginar  que,  ao  chegar  aqui  embaixo,  a
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publicidade poderá ser de sua autoria. Alerto neste início dos trabalhos, nesta Casa,

para não se falar da tribuna: ouvi isto, falei aquilo. Ao sairmos da Casa, teremos de

mostrar quem é quem e como se faz. O próprio governo, se tiver razão, entrará contra

V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado. Respeito a sugestão de V.

Exa. Estou consciente do que li e do que faço. As denúncias chegaram. Achando

oportuno, farei questão de investigá-las, porque é um dever e um direito meu. Alguns

parlamentares preferem ocultar. Não sei se é o caso de V. Exa., mas, no meu caso,

com certeza, não. É um direito, é um dever.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  pediria  a  V.  Exa.,  por  não haver

número regimental, que, de plano, termine a reunião.

O  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  solicito  recomposição  de

quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda

à chamada dos Deputados para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que somente registre a presença dos

Deputados que estão no Plenário. Vamos cumprir o Regimento Interno. Solicito ao

Deputado Rogério Correia que não interfira no processo de chamada. Com a palavra,

o Deputado Alencar da Silveira Jr., para continuar a chamada.

O Sr. Secretário - Gostaria de explicar a V. Exa. que, quando chamei o Deputado

Paulo Guedes, ele estava dentro do Plenário, mas saiu em seguida. 

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  18  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para a continuação dos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do Deputado Rogério

Correia;  aprovação  -  Questão  de  ordem  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  2ª  Fase:

Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único,

do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 123; discurso do Deputado

Sargento  Rodrigues;  encerramento  da  discussão;  requerimento  do  Deputado

Sargento Rodrigues; deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues; votação

secreta do veto aos incisos XI, XII e XIII do § 1º do art. 3º; inexistência de quórum

para  votação;  anulação  da  votação;  questões  de  ordem;  renovação  da  votação

secreta;  inexistência  de  número  regimental  para  votação;  anulação  da  votação;

questão  de  ordem;  renovação  da  votação  secreta;  manutenção;  discurso  do

Deputado Sargento Rodrigues; votação secreta do art. 12; manutenção - Discussão,

em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 20.324; designação de relator;

emissão de parecer  pelo  relator;  discurso  do  Deputado Antônio  Júlio;  questão  de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor

Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira

- João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Mauri

Torres  -  Neider  Moreira -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -
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Rogério Correia - Romel Anízio - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas

-  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -

Tadeuzinho  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h13min,  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 Hélio  Gomes, 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

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, discutirei a ata de ontem para prestar

alguns esclarecimentos. Acho importante que dela constem. Abordarei basicamente

dois  pontos  que  gostaria  que  constassem  na  ata.  O  primeiro  trata  de  uma

reivindicação  que  fazemos,  como direito  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  de  ter  a

tribuna como ponto  fundamental  das nossas ações  e  opiniões.  De forma alguma

permitiremos que isso nos seja tirado ou seja restringido o nosso direito à palavra.

Portanto,  nossa reação de ontem ocorreu porque não é possível permitir  que,  na

Assembleia  Legislativa,  apenas  um  lado  seja  ouvido  ou  apenas  uma  versão

apresentada. Assim como respeitamos todas as opiniões, exigimos respeito à nossa

opinião. Ontem, ocupava a tribuna e V. Exa. presidia; penso que lhe cabe orientar o

Plenário  e  garantir  a  palavra  aos  oradores  inscritos.  Não  admitiremos,  de  forma

alguma, que sejamos interrompidos por ações do Plenário, já que nos encontramos

no exercício do nosso direito. Por isso, Presidente, deixamos clara a nossa reação,

ocorrida ontem, na garantia da nossa palavra. Gostaria que meus dizeres constassem

em ata,  mas,  mais  que isso,  que fizéssemos um pacto pelo  qual  cada Deputado
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usasse respeitosamente a tribuna, a partir do decoro parlamentar, tendo seus direitos

normalmente respeitados. Que os Deputados saibam que existem opiniões distintas

nesta Casa: cada um apresenta a sua e, depois,  ouve outras que, às vezes, não

agradam e não coincidem com a sua, mas isso faz parte do processo parlamentar.

Nosso  Bloco  Minas  sem  Censura  já  surge  com  esse  nome porque  criticamos  o

processo existente em Minas Gerais,  em que as opiniões diversas do governo do

Estado poucas vezes são apresentadas à grande mídia, e não poderíamos permitir

que o mesmo ocorresse na Assembleia Legislativa. Gostaria que isso constasse da

ata dos nossos trabalhos, já que foi uma reação para garantir um direito, que é o

direito de uso da tribuna. Gostaria também de dizer aos colegas que, se hora ou

outra,  extrapolamos  falando  um  pouco  mais  alto,  sempre  respeitamos  os  nobres

colegas e as opiniões aqui apresentadas. 

O Sr.  Presidente -  A ata será publicada na sua íntegra e a Presidência advertiu

todos os parlamentares no momento sobre as questões de ordem, sendo respeitado

o tempo na tribuna.  Portanto,  não havendo retificação  a ser  feita,  dou a  ata  por

aprovada.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, em segundo lugar, gostaria também,

aproveitando  a  oportunidade,  de  apresentar  outra  questão  que  diz  respeito  ao

conjunto  dos  Deputados:  o  pesar  pelo  acontecido  no  Japão.  As  coisas  lá  estão

piorando,  os  noticiários  hoje  destacam  problemas  relativos  à  repercussão  do

“tsunami”  e  da  usina  nuclear.  V.  Exa.  poderia  propor  1  minuto  de  silêncio  para

homenagearmos e nos solidarizarmos com as famílias que sofrem e lamentam seus

mortos no Japão. Solicito que V. Exa. proponha esse minuto de silêncio pela vítimas

dos desastres naturais do Japão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado Rogério Correia, faremos 1

minuto de silêncio em solidariedade ao povo japonês.

- Procede-se à manifestação de pesar.

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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à

Proposição de Lei Complementar nº 123, que dispõe sobre a prevenção e a punição

do assédio moral na administração pública estadual. Designado relator em Plenário, o

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  opinou pela  manutenção do  veto.  Continua em

discussão, o veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  vamos  tentar  ser  o  mais  objetivo  possível  quanto  ao  veto  que  o

Governador opôs ao PLC nº 45, especialmente à questão do art.  12. Gostaria da

atenção dos nobres pares, uma vez que a emenda que foi transformada no art. 12 foi

construída e apresentada pelo Deputado Lafayette de Andrada, hoje Secretário de

Estado de Defesa Social. Mas o Comando da Polícia Militar fez pressão para que o

artigo não alcançasse os policiais e bombeiros militares, sob a alegação de que o

Estatuto e o Código de Ética dos militares são regidos por matéria própria ou por lei

específica. É fato que a Constituição Federal prevê isso no art. 142, § 3º, X, bem

como no art. 42, mas esqueceram de dizer ao Comando da Polícia Militar que quando

discutimos  nesta  Casa  a  possibilidade  de  legislar  buscando  tipificar  a  conduta

administrativa do assédio moral, na prática, estávamos tentando trazer o citado artigo

para o texto de uma lei,  prevendo a tipicidade e a sanção de direitos e garantias

fundamentais.  E  quando  se  trata  de  direitos  e  garantias  fundamentais,  a

jurisprudência e a doutrina dominante são fartas  em dizer que não se deve fazer

diferença entre policial militar, policial civil, cidadão comum ou qualquer outra pessoa,

até  porque  direitos  e  garantias  fundamentais  são  direitos  humanos  e  cláusulas

pétreas.  É  o  chamado  direito  universal.  Portanto,  a  alegação  simples  feita  pelo

governo para vetar especialmente o art. 12 não condiz com a realidade, com aquilo

que deveria ser feito na prática.

Podemos destacar alguns incisos da Constituição Federal, especialmente do art. 5º,

que estabelece o seguinte: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
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inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à

propriedade, nos termos seguintes:

I  -  homens  e  mulheres  são  iguais  em direitos  e  obrigações,  nos  termos  desta

Constituição”. São direitos e garantias fundamentais. 

O legislador tratou dessa questão numa parte especial  da Constituição Federal.

Não tratou desse assunto no art. 42 nem no art. 142, que não são cláusulas pétreas,

mas nos direitos e garantias fundamentais.  Estabeleceu no inciso III  que ninguém

será  submetido  a  tortura  nem  a  tratamento  desumano  ou  degradante.  Uma  das

tipificações que prevê o PLC nº 45, parcialmente sancionado na Lei Complementar nº

116, trata exatamente disso, ou seja: o superior hierárquico no serviço público não

pode dispensar tratamento humilhante ou degradante. E mais, no inciso X estabelece

que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

Então, a honra, a imagem das pessoas, são tratadas como cláusula pétrea. Dizer que

não temos isso na caserna é tapar o sol com a peneira. Tenho evitado trazer esse

assunto  à  tribuna  desta  Casa,  mas,  cada  dia  que  passa,  e  vendo  a  inércia  do

Comando da Polícia Militar com relação ao assunto, não nos resta opção. Estamos

com um caso em andamento na cidade de Iturama, no Pontal do Triângulo, onde o

Comandante da Companhia não só praticou o assédio moral, mas também sexual, o

que é muito pior, com esposas de subordinados. É muito mais grave. Dizer que isso

não acontece na caserna é falácia. Dizer que direitos e garantias fundamentais não

se aplicam a policiais militares é outra falácia. Por esse prisma, o Comando da Polícia

Militar  não  atendia  aos  requerimentos  de  policiais  e  bombeiros  militares  quando

requeriam a redução da jornada, tendo em vista que os filhos tinham necessidades

especiais. Existe uma lei estadual que se refere ao servidor público civil. Passamos a

orientar os policiais a buscar a redução de jornada em 50%, e o Comando da Polícia

Militar negou todos os requerimentos. No Judiciário, todos os requerimentos foram

vencidos do ponto de vista judicial. Ou seja, todos os mandados de segurança foram

impetrados em favor  de policiais  e bombeiros militares,  para que os policiais  que

requereram a redução da jornada pudessem ser atendidos em seus direitos. Portanto,

é  uma falácia  dizer  que  o  art.  12  da  Lei  Complementar  nº  116 não  poderia  ser

aplicado a policiais e bombeiros militares. Peço à assessoria da Mesa que faça o
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destaque dessa matéria,  mas é bom que os ilustres Deputados, especialmente os

nossos líderes Deputados Luiz Humberto Carneiro, Gustavo Valadares e Bonifácio

Mourão,  saibam que o artigo que estou contestando foi  fruto de uma emenda do

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  apresentada  para  atender,  e  não  prejudicar,  até

mesmo ao Comando da Polícia Militar e ao dos bombeiros militares, porque remete a

um regulamento próprio. A emenda elaborada e apresentada pelo Deputado Lafayette

de  Andrada,  então  relator  desse  projeto  na  Comissão  de  Administração  Pública,

estabelece que os casos específicos serão tratados em regulamento próprio.

Solicitamos que os ilustres Deputados, tendo tomado conhecimento de como foi

apresentada  essa  emenda,  tenham  o  convencimento  para  derrubar  o  veto,

especialmente no destaque para esse artigo, na Lei Complementar nº 123. Não é

possível  que  direitos  e  garantias  fundamentais  que  estão  tratados  no  art.  15  da

Constituição  da  República  não  possam  atingir  policiais.  Volto  a  insistir  que  a

jurisprudência,  a  doutrina,  é  muito  clara  nesse  aspecto:  direitos  e  garantias

fundamentais atingem todo o mundo. O § 1º do art. 5º da Constituição da República

determina:  “As normas definidoras dos direitos  e das garantias  fundamentais  têm

aplicação imediata”. Ou seja, não dependem de outra organização, não dependem de

outro comando jurídico. São chamadas normas de eficácia plena.

Portanto,  não  há  o  que  questionar.  O  legislador  reservou  a  essa  parte  da

Constituição  algo  especial,  que  são  as  chamadas  cláusulas  pétreas,  direitos  e

garantias fundamentais; são os chamados direitos humanos, previstos no art. 5º. Por

que não aplicá-los a policiais e bombeiros militares, se na prática já são aplicados, do

ponto de vista judicial, se essa emenda foi tratada, se foi negociada? Na verdade,

inicialmente, nosso projeto colocava todo o mundo em uma mesma relação jurídica,

mas o  Comando da Polícia  Militar  fez pressão para  excluir  policiais  e bombeiros

militares. Ou seja, o policial militar pode defender direitos e garantias fundamentais,

pode expor sua vida, pode colocar o peito na frente para receber tiro, como o Cb.

Vandec, que tomou tiro na cabeça em São Gotardo. Em 2007, durante um assalto,

uma bala de fuzil abriu sua cabeça, que ficou igual a uma flor. Ele pode defender,

pode dar sua vida, mas não pode receber, por parte dos legisladores, a proteção à

sua  intimidade,  à  sua honra,  à  sua  imagem,  para  impedir  tratamento  desumano,
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degradante. São cláusulas pétreas, dispostas no art. 5º da Constituição da República.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Caro Deputado Sargento Rodrigues,

parabenizo V. Exa. pelo tema em discussão e por essa emenda proposta, cujo teor

tive a oportunidade de conhecer. Esta Casa precisa ser solidária à proposta de V.

Exa., visto que essas situações que V. Exa. expõe dessa tribuna são muito graves, e -

o que é pior - sabemos que são verdadeiras. É fato que esses atos são praticados por

um  número  muito  pequeno  de  pessoas,  diante  do  grande  contingente  de  nossa

gloriosa Polícia Militar, mas é preciso criar mecanismos de proteção e de amparo.

Quero aproveitar  este aparte e pedir  permissão ao meu colega para trazer aqui

outra questão que extrapola a caserna. Como estamos falando de direitos e garantias

fundamentais,  estou  estranhando,  Deputado  Sargento  Rodrigues,  o  silêncio  do

Comando  da  Polícia  Militar,  uma  vez  que  trouxe  aqui  uma  denúncia  sobre  fato

ocorrido no sábado que antecedeu a semana do Carnaval ou no sábado que abria o

Carnaval em Belo Horizonte, no São Bento. Lá, um garoto de não mais de 14 anos foi

vítima desse tipo de assédio por um adulto que colocou em sua mão uma garrafa de

vodka, e tinha também em suas mãos copos descartáveis e uma garrafa consumida

pela metade. Solicitei providências ao Ten. Fiúza, do 22º Batalhão, que comandava

uma viatura junto a um Sargento,  mas nada foi  feito.  Eles  preferiram discutir  leis

comigo,  perguntando  onde  estava  o  crime  de  se  portar  uma  garrafa  de  bebida.

Naquele  momento,  no  calor  da  discussão  para  a  busca  da  solução  e  proteção

daquele menor que estava sendo assediado explicitamente por um adulto que havia

colocado na sua mão uma garrafa de bebida forte, de vodka, ele queria discutir lei.

Muito  bem,  a  lei  existe  e,  conforme  o  art.  243  do  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente,  é  crime  passível  de  punição  com  até  seis  anos  de  prisão  colocar

qualquer substância química que cause dependência física ou psíquica nas mãos de

uma criança  ou  adolescente.  O  álcool  é  o  pior  dos  químicos  para  a  criação  da

dependência.

Aproveito o discurso de V. Exa., a defesa que V. Exa. faz, para dizer que o apoio

nessa defesa, também apoio a nobre iniciativa de V. Exa. e, ao mesmo tempo, quero

registrar minha estranheza em relação ao silêncio do Comando da Polícia Militar, que,

com certeza, ouviu os dois pronunciamentos que fiz nesta Casa e está ouvindo hoje
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também, mas em nenhum momento ninguém se dignou de dar um telefonema ao

menos para saber mais detalhes do que ali ocorria. Aquela era apenas uma criança

entre centenas das que lá estavam bêbadas, portando bebidas fortes e sem nenhuma

proteção.

É importante  tratar  dessa questão do assédio  na caserna,  mas vamos também

cobrar que a nossa polícia, em vez de querer discutir leis com um Deputado ou com

qualquer cidadão, porque isso não é prerrogativa só de Deputado - qualquer cidadão,

usando de seus direitos, deve exigir da polícia não a discussão de lei, mas que sejam

tomadas as providências cabíveis ao caso-cumpra o seu papel. A lei existe e está em

vigor.  É uma pena que não tenha sido cumprida naquele momento como exige a

nossa Constituição.

Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte de V. Exa. Solicito a atenção

dos  ilustres  pares desta  Casa para  o  artigo  que não foi  vetado,  o  art.  3º  da  lei:

“Considera-se assédio moral, para os efeitos desta lei complementar, a conduta de

agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho de

outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua

saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional”. Ou seja, o que fizemos

no projeto de lei foi compilar direitos e garantias fundamentais já prescritos no art. 5º,

trazendo-os para a lei específica. Obviamente, em contraponto, prevendo sanções.

Estamos tratando de direitos e garantias fundamentais. Dizer que direitos e garantias

fundamentais  não  se  aplicam  a  policial  militar  é  falácia,  é  desconhecimento.  De

acordo com o art.  12,  “as  disposições desta lei  complementar  aplicam-se no que

couber aos militares na forma de regulamento, o qual deverá considerar, entre outros,

as especificidades da função por eles desempenhadas”. Então o Deputado Lafayette

de  Andrada  encontrou  aqui  um  termo  muito  tranquilo,  que  remete  a  uma

regulamentação interna e que deve ser aplicado no que couber e de forma muito

inteligente.  Na  verdade,  o  texto  deveria  abranger  todos  os  policiais  e  bombeiros

militares. 

Como  disse,  estamos  tratando  de  direitos  e  garantias  fundamentais,  e,  nesse

aspecto, o legislador não permitiu determinar a quem isso deveria ser aplicado. Por
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outro  lado,  em  se  tratando  de  direitos  e  garantias  fundamentais,  a  aplicação  é

imediata  por  ser  uma norma  de  eficácia  plena.  Assim,  não  cabe  discussão  nem

mesmo  do  próprio  Judiciário.  Isso  significa  que,  uma  vez  violados  os  direitos  e

garantias fundamentais, bastará o Juiz determinar o seu cumprimento, conhecedor

que é da força normativa desses dispositivos.

Solicito aos ilustres pares essa compreensão, sobretudo aos líderes da Oposição

nesta  Casa,  como  o  Deputado  Rogério  Correia.  O  Deputado  André  Quintão

subscreveu esse projeto junto a mim, como também os líderes da base de governo,

os Deputados Luiz Humberto  Carneiro,  Gustavo Valadares e Bonifácio  Mourão.  A

emenda vetada e transformada no art.  12 é de autoria do Deputado Lafayette de

Andrada,  na  Comissão  de  Administração  Pública.  Portanto,  trata-se  de  uma

incoerência. O Comando vai lá e pressiona, e o governo veta, mas se esqueceram de

dizer que nesta Casa houve uma discussão, um entendimento acerca disso.

O art.  12 não traz nada de absurdo.  Vou fazer  a  leitura do art.  12.  (-  Lê:)  “As

disposições  dessa  lei  complementar  aplicam-se,  no  que  couber,  aos  militares  na

forma de regulamento, o qual deverá considerar entre outras as especificidades da

função  por  eles  desempenhadas”.  É  algo  muito  tranquilo,  que  remete  ao

Regulamento Interno. Não há nada que irá causar terremoto dentro da caserna. As

casernas, como dizia a Dra. Ana Lúcia Paixão, não são ilhas nem estão à parte, fora

do mundo constitucional. As casernas são braços da administração direta do nosso

Estado e, portanto, estão subordinadas ao ordenamento jurídico constitucional, como

qualquer órgão do nosso Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, quero

fazer coro com V. Exa. V. Exa. conhece bem a Polícia Militar e defende e representa

essa categoria nesta Casa. Com certeza, os direitos e as garantias fundamentais são

direitos de todas as pessoas. Direito é direito para qualquer pessoa, inclusive para

militar.  Não  devemos  ter  medo  de  discutir  com  profundidade  e  aprovar  leis  que

garantam esses  direitos.  Não  estamos  num regime de  exceção,  mas,  sim,  numa

democracia, em que aqueles que representam a segurança pública e dão a sua vida

nesse trabalho devem ter esses direitos garantidos. É lógico que as exceções têm de

ser tratadas como exceções. V. Exa. tem o nosso apoio e o nosso voto contra esse
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veto. Aliás, essa discussão oferece todos os fundamentos para a derrubada desse

veto.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Agradeço  à  Deputada  Maria  Tereza  Lara.

Concedo aparte ao  Deputado  André  Quintão,  que também é subscritor  do  nosso

projeto.

O Deputado André Quintão (em aparte)* - Em primeiro lugar, Deputado Sargento

Rodrigues, quero cumprimentá-lo. Tive a honra de ser convidado a assinar o projeto

de que V. Exa. é o mentor intelectual. Talvez essa seja uma das leis mais importantes

em vigor no Estado de Minas Gerais. 

Neste momento, discutimos como fazer valer a lei para todos os servidores, todos

os seres humanos que dedicam a sua vida a serviço do interesse público, seja na

área da educação, da defesa social, da segurança pública. 

V. Exa. já expôs com clareza os objetivos que nos movem em direção à derrubada

desse veto. Se o assédio moral é condenável, por que excetuar uma categoria inteira

que presta relevantes serviços públicos? V. Exa. fez a leitura do artigo. É óbvio que

reconhecemos  as  especificidades  de  cada  área  do  serviço  público,  mas  essa

diferença não pode anular o sentido último do projeto, que é garantir  condição de

trabalho digno para o servidor, seja ele militar, seja ele civil, seja ele da área “a”, seja

ele da área “b”. Com clareza, V. Exa. leu o artigo. Será feito um regulamento próprio,

adequado às condições que reconhecemos específicas dessa área de atuação. Não

vejo o sentido desse veto.

Além disso, Deputado Sargento Rodrigues, sabemos também que os outros incisos

vetados são de autoria de Deputados da base do governo, como o Deputado Neider

Moreira. Vou mencionar apenas alguns para não tomar muito o seu tempo. O inciso

vetado diz que queremos que o servidor, na sua ação específica, não fique limitado

no acesso à  informação.  É uma questão óbvia:  o servidor,  na  sua área,  quando

precisar acessar uma informação, não deve ser bloqueado, sob pena de prejudicar a

sua atuação. Imaginem um servidor cometendo um deslize por falta de informação

estratégica! Quem vai ser penalizado? O cidadão, pela ação incorreta? O servidor

ficará  sujeito  até  a  um  procedimento  correcional.  Esse dispositivo  foi  vetado;  um

inciso  que  impede  que  qualquer  decreto  limite  a  ação  específica  do  servidor  foi
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vetado. 

Sinceramente não vou fazer um juízo sobre as motivações que levaram a esses

vetos, mas gostaria de dizer isso, sem nenhum tipo de contraponto entre segmentos

dentro  da  hierarquia.  Temos  um  respeito  muito  grande  por  todos  aqueles  que

integram o serviço público, principalmente os órgãos de segurança pública em Minas

Gerais.  Temos  de  quebrar  contradições  e  conflitos.  Precisamos  ter  uma unidade

maior de princípios e de comportamentos, seja por parte de quem manda, seja por

parte de quem obedece.

V. Exa. está de parabéns. Fiz questão de aparteá-lo, porque me parece que, pela

dinâmica regimental, estava inscrito para discutir mais profundamente esse veto. Uma

vez que isso não seria possível, quis aparteá-lo para parabenizá-lo e para engrossar

o coro daqueles que querem derrubar o veto nesta manhã.

O Deputado Sargento Rodrigues - Encerrando minhas considerações, agradeço ao

companheiro  Deputado André  Quintão,  que se  posicionou de forma equilibrada e

coerente em relação à questão do veto.

Quero dizer ainda aos nobres colegas Deputados que esta Casa é a legisladora

genuína. Compete-nos legislar de forma genuína. Não podemos abrir mão do nosso

convencimento e da nossa coerência naquilo que, como legisladores, estamos vendo.

Temos de ter  clareza sobre  aquilo  que estamos votando.  Portanto,  solicito  que a

assessoria destaque o veto ao art. 12. Que os Deputados possam votar “sim”, pela

derrubada do veto. Mas, antes disso, faço o último apelo aos Deputados Gustavo

Valadares, Bonifácio Mourão e Luiz Humberto Carneiro: lembrem-se de que esse art.

12 foi apresentado por meio de uma emenda do Deputado Lafayette de Andrada, hoje

Secretário  de  Defesa  Social,  para  encontrarmos  uma  saída  honrosa,  porque  a

aplicação deveria ser para todos. 

Mas fizemos a ressalva e ela atende já parcialmente aos militares do nosso Estado.

Portanto, solicito a votação, sim, pela derrubada do veto, especialmente o destaque

para o art. 12. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr.  Presidente -  Não há outros  oradores inscritos.  Encerra-se a discussão.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade  com  o  art.  261,  inciso  X,  combinado  com  os  arts.  222  e  255,  do
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Regimento  Interno.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que desejarem manter  o  veto

registrarão “sim” e os que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à

votação  pelo  processo  eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos

Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste

momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e

aos Deputados que ocupem os seus lugares. Vem à Mesa requerimento do Deputado

Sargento  Rodrigues,  solicitando  a  votação  destacada  do  veto  ao  art.  12.  A

Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Solicito  a  palavra  para  encaminhar,  Sr.

Presidente, apenas para orientar. Eu fiz uma observação equivocada com relação à

derrubada do veto. Solicito o voto “não”, pela derrubada do veto.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto aos incisos XI, XII e XIII do § 1º do art. 3º.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito que V. Exa. renove a votação, já

que há muitos Deputados em Comissão. 

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, gostaria de me manifestar por 2

minutos. Parece que há Deputados que estão com problemas com a senha, como os

Deputados Bonifácio Mourão, o Bosco, cujas senhas estão incorretas. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quanto ao resultado da votação, é

necessário declarar se, com tal resultado, a eleição é nula. 

O Sr.  Presidente -  Solicito  aos Deputados que se encontram na Comissão que

suspendam a reunião e venham para o Plenário. Assim, vamos fazer a renovação da

votação.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não houve quórum para votação, pois

teria de haver 39 Deputados. Eu gostaria de saber de V. Exa. em qual artigo... 

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  tornou  a  votação  sem  efeito  e  vai  renovar  a
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votação.

O Deputado Rogério Correia - Em qual artigo V. Exa. está fundamentado?

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  verificou,  de  plano,  que  vários  Deputados

adentraram o Plenário. Vamos renovar a votação.

O Deputado Rogério Correia - Mas essa renovação não é solitária, Presidente. A

renovação da votação não é regimental.

O  Sr.  Presidente  -  É  regimental,  Deputado.  V.Exa.  é  experiente  e  conhece  o

Regimento Interno desta Casa.

O Deputado Rogério Correia - Qual é o artigo, Sr. Presidente? Minha questão de

ordem é para saber de V. Exa. qual é a fundamentação da renovação da votação,

visto  que,  não havendo  quórum,  no  meu entender,  a  votação já  deveria  ter  sido

anulada.

O Sr. Presidente - Verificando, de plano, que há quórum, a Presidência vai renovar

a votação e solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, haja vista que alguns Deputados não

estão conseguindo registrar seu voto, eu gostaria que V. Exa. desse orientação no

sentido de que o Deputado se manifeste pelo microfone, diante da dificuldade que

enfrenta.  Há  quórum  para  votação,  a  questão  de  ordem  é  pertinente;  alguns

Deputados tiveram dificuldades. O que solicito não é que ocupem o microfone para

manifestar seu voto “sim”, “não” ou “em branco”, porque a votação é secreta, mas

para dizer das dificuldades que estão encontrando para votar. Alguns Deputados que

ainda  não  tiveram  a  experiência  da  votação  de  vetos  poderiam  manifestar  sua

dificuldade, para que V. Exa. tome as providências.

O Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  ouvi  atentamente  o  Deputado  Célio

Moreira e, se os painéis estão com problema, a reunião deveria ser suspensa até que

isso se resolva. O voto é secreto, e apenas a presença do Deputado não significa que

ele votou. A matéria que estamos discutindo exige 39 votos, e não quórum. Digo isso

apenas como um esclarecimento, para que não haja nenhuma dúvida, principalmente

para os novos Deputados.

O Sr. Presidente - Não há problema ou defeito no painel. Caso algum Deputado

encontre  dificuldade,  poderá  fazer  sua  declaração  de  voto  pelo  microfone.  Em
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votação, o veto aos incisos XI, XII e XIII do § 1º do art. 3º.

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O Deputado  Hely Tarqüínio  -  Não  posso  declarar  o  meu voto,  desejo  somente

justificar a nossa ausência, pois estávamos na Comissão de Saúde, fomos chamados

e, nesse período, encerrou-se o prazo. Gostaria de solicitar a oportunidade de votar. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum

necessário para votação. A Presidência vai renovar a votação. Em votação, o veto

aos incisos XI, XII e XIII do § 1º do art. 3º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite -  João Vítor Xavier -  José Henrique -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda

- Zé Maia.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  35  Deputados.  Votaram  “não”  8  Deputados,

totalizando 43 votos. Está mantido o veto aos incisos XI, XII e XIII do § 1º do art. 3º.

Votação do veto ao art. 12. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado

Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria apenas de lembrar aos

ilustres Deputados, tanto da oposição quanto da base de governo, que o art. 12 é

fruto  de  uma  emenda  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  à  época  relator  na

Comissão  de  Administração  Pública.  Essa  emenda  foi  apresentada  de  forma

apaziguadora, uma vez que o projeto deveria ser aplicado em sua totalidade para
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todos os  servidores públicos,  tanto  civis  quanto militares.  A emenda do Deputado

Lafayette de Andrada, que hoje foi vetada e para a qual solicitamos a derrubada do

veto, diz o seguinte: (- Lê:) “Art. 12 - As disposições desta lei complementar aplicam-

se, no que couber, aos militares na forma de regulamento, o qual deverá considerar

entre outras as especificidades da função por eles desempenhada.” Portanto é algo

que remete à regulamentação interna.

Não há por que o governo vetar  essa emenda. O veto ao art.  12 foi  um grave

equívoco, até porque foi apresentado por um Deputado da própria base de governo,

que, aliás, hoje é o Secretário de Defesa Social. Não se pode mitigar, deixar de fora,

a aplicação de direitos e garantias fundamentais para policiais e bombeiros militares.

Portanto,  solicitamos  ao  Plenário  desta  Casa  e,  especialmente,  aos  Líderes  que

deem a atenção devida à matéria, tendo em vista a origem da emenda, o que pode

ser confirmado com o próprio Secretário de Defesa Social. Solicitamos ao Plenário

desta Casa que vote “não” ao veto ao art. 12. 

O Sr. Presidente - Em votação, o veto ao art. 12. 

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Rogério  Correia  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados. Votaram “não” 13 Deputados. Está

mantido o veto ao art. 12. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial à

Proposição de Lei Complementar nº 123. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 20.324, que dispõe
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sobre o atendimento personalizado ao consumidor. Esgotado o prazo constitucional

sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento

Interno, designa relator da matéria o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Com a palavra, o

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, para emitir seu parecer.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.324

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição

de Lei nº 20.324, que dispõe sobre o atendimento personalizado ao consumidor.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  Meio  da  Mensagem  nº  1/2011,

publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2011.

Esgotado o prazo regimental  sem que a Comissão Especial  emitisse  parecer  e

incluído o veto na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 145, combinado

com o art. 222, do Regimento Interno, o Presidente designou este relator para, em 24

horas, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

A proposição  de  lei  objeto  do  veto  em  questão  tem  o  objetivo  de  obrigar  os

fornecedores que mantêm contratos de adesão com dez mil ou mais consumidores

no  Estado  a  instalar  postos  ou  agências  para  atendimento  personalizado  ao

consumidor,  nos Municípios  em que mantiverem contratos  de adesão com mil  ou

mais consumidores.

Torna-se importante esclarecer que os contratos de adesão se tornaram comuns no

mundo contemporâneo em face da existência de uma vasta gama de consumidores

de um mesmo produto ou serviço,  o que,  praticamente,  veio a impor  um modelo

padrão  de  instrumento  jurídico  para  reger  as  relações  entre  o  fornecedor  e  os

consumidores. Vale lembrar, a título de exemplo de contratos dessa natureza, aqueles

relativos  aos  serviços  de  fornecimento  de  água  e  energia  elétrica,  bem  como os

serviços  de  oferta  de  crédito,  por  meio  das  administradoras  de  cartões.  Nesse

contexto  firmou-se  no  mercado  a  expressão  “sociedade  de  massa”,  comumente
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utilizada por todos os que se referem a um grande contingente de consumidores.

Os referidos contratos se originaram da dificuldade ou mesmo da impossibilidade

de se discutir, com cada consumidor, o conteúdo das cláusulas relativas ao pacto a

ser  celebrado,  restando  ao  aderente  a  aceitação  das  condições  previamente

apresentadas de maneira uniforme.

Essa é a razão de o Código de Proteção e Defesa do Consumidor dispor, de forma

especial, sobre os aludidos contratos, como também de esta Casa Legislativa tentar

viabilizar a instituição, por meio de lei,  da obrigatoriedade de os fornecedores que

estipulam  pactos  dessa  natureza  instalar  postos  ou  agências  para  atendimento

personalizado ao consumidor.

A adoção  das  medidas  propostas  daria  relevo  a  um  princípio  das  relações  de

consumo, a saber, direito à informação, consagrado pela Lei nº 8078, de 11/9/90, que

contém  o  Código  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  -  CDC.  Isso,  por  certo,

facilitaria  o  contato  do  consumidor  com  a  empresa  contratada  para  solução  das

pendências que possam advir do pacto celebrado entre as partes. Ocorre, entretanto,

que inúmeros serviços disponíveis no mercado por meio desses instrumentos, como

é o caso do fornecimento da energia elétrica, da telefonia, dos planos de saúde, do

transporte aéreo, entre outros, possuem regulamentos próprios.

A União, utilizando da prerrogativa constitucional  que lhe é assegurada, instituiu

diversas  agências  reguladoras  que  editaram,  no  âmbito  da  sua  competência,  os

regulamentos relativos a cada serviço.

É  bem  verdade  que  a  proteção  ao  consumidor,  conforme  se  pretende  com  a

proposta em análise, se insere na órbita da competência concorrente da União, dos

Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição da

República. Não se pode afastar,  entretanto,  a competência privativa do titular  dos

serviços públicos anteriormente exemplificados de dispor sobre as regras relativas a

sua  prestação,  o  que,  a  propósito,  tem  sido  reconhecido  pelo  Supremo Tribunal

Federal por meio de diversos julgados.

O projeto sobre o qual incide o veto, ao versar de forma genérica sobre a matéria,

poderá  trazer  conflitos  de  interpretação  sobre  a  norma  a  ser  aplicada  pelos

fornecedores,  o que não é interessante para a sociedade e muito menos para os
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destinatários finais dos serviços prestados.

Por essa razão somos favoráveis ao veto oposto à proposição pelo Chefe do Poder

Executivo, ainda que a adoção das medidas propostas pareça beneficiar  a classe

consumidora.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei

nº 20.324.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para discutí-lo, o Deputado

Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, esse

veto do Governador sobre o atendimento do consumidor, pelo fornecedor é, talvez,

um dos mais importantes que vamos discutir

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito de V. Exa. o encerramento, de

plano, desta reunião por falta de quórum. Como a base do governo resolveu não

discutir a matéria e retirou-se do Plenário, solicito o encerramento da reunião, para

que  possamos  continuar  essa  discussão  à  tarde,  na  reunião  ordinária.  Solicito

também que o meu tempo seja preservado.

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Genaro,

Delvito Alves e Durval Ângelo, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Antônio  Genaro,  declara  aberta  a
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reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente.  O  Presidente  “ad  hoc”  determina  a  distribuição  das  cédulas  de

votação  aos  Deputados  e  convida  o  Deputado  Delvito  Alves  para  atuar  como

escrutinador.  Apurados os votos,  verifica-se a eleição do Deputado Durval  Ângelo

para Presidente e do Deputado Luiz Carlos  Miranda para Vice-Presidente,  ambos

com três votos.  O Presidente “ad hoc”  proclama o resultado da eleição e declara

empossado como Presidente o Deputado Durval Ângelo, que assume a direção dos

trabalhos. A Presidência fixa o horário das reuniões ordinárias nas quartas-feiras, às 9

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, a realizar-se nessa mesma data, às 14h45min, com a finalidade de

discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de fevereiro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Antônio Genaro - Delvito Alves - Paulo Lamac.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 2/3/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda  e  Romeu  Queiroz,  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

Luiz Carlos 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Em  seguida,  comunica  o  recebimento  de  ofício  da

Conselheira  Adriene Andrade,  do  Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais,

encaminhando “Demonstrativo Gráfico de Resultados dos Trabalhos do Ano de 2010”;

e  de  ofício,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  na  data  mencionada  entre

parênteses,  do  Sr.  Jairo  Nogueira  Filho,  Coordenador-Geral  do  Sindieletro
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(25/2/2011).  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

55/2011, 63 a 73/2011, 80/2011, 119/2011, 138/2011, 142 a 152/2011. 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  sejam  encaminhados  ao

Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego da Regional Minas Gerais, aos

Diretores Executivos da Cemig e da Aneel pedido de providências para apurar casos

de precarização, e a consequente periculosidade do exercício laboral, em decorrência

da  utilização  da  mão  de  obra  terceirizada,  sem  a  devida  supervisão,  solicitando,

ainda,  informações  da Cemig  sobre  as  condições de  trabalho  oferecida aos seus

funcionários  e  aos  terceirizados.  A Presidência  recebe requerimento  da  Deputada

Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir

assuntos  relacionados  com  os  constantes  acidentes  envolvendo  trabalhadores

efetivos e funcionários das empresas terceirizadas prestadoras de serviços da Cemig.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Romeu Queiroz - Tadeuzinho Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/3/2011

Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis

(substituindo o Deputado Antônio Carlos Arantes, por indicação da Liderança do BPS)

e  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,

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

Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

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

que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª
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Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da

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

requerimentos  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  (3)  em  que  solicita  sejam

realizadas audiências públicas: para debater o lixo nuclear do Município de Caldas,

no Sul de Minas; no Município de Santa Rita do Sapucaí, para debater os impactos

causados pelas enchentes nas cidades de Careaçu, Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita

do Sapucaí e São Sebastião da Bela Vista; no Município de Itamonte, para debater os

impactos causados  pelas  enchentes  nas cidades de Aiuruoca,  Alagoa,  Carvalhos,

Conceição  do  Rio  Verde,  Itamonte,  Itanhandu,  Passa-Quatro,  Pouso  Alto,  São

Lourenço,  Seritinga,  Serranos,  Três  Corações  e  Varginha;  Almir  Paraca  em  que

solicita a realização de audiência pública para se conhecer e debater as diretrizes

estabelecidas  no  Plano  Nacional  de  Mineração  2030,  lançado  pelo  Ministério  de

Minas e Energia; Rogério Correia em que solicita a realização de audiência pública

para debater e obter esclarecimentos sobre a compra de 33% das ações do capital

votante da Cemig pela Empresa Andrade Gutierrez; Arlen Santiago em que solicita a

realização de audiência pública no Município de Buritizeiro para tratar de assuntos

referentes  à  exploração  de gás  natural  nesse Município;  e  Carlin  Moura  em  que

solicita a realização de audiência pública para discutir o avanço da energia produzida

pelo  aquecimento  solar  em  benefício  da  sustentabilidade  e  da  inclusão  nos

programas sociais  de  habitação.  A Presidência  recebe,  para  apreciação posterior,

requerimento do Deputado Luiz Henrique em que solicita a realização de audiência

pública nesta Casa para discutir e acompanhar as ações sobre a exploração de gás

natural na Bacia do Rio São Francisco em Minas Gerais. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Carlos Henrique.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/3/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,
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Bosco  e  Carlin  Moura,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

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

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

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

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

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

Ronaldo José Ferreira Magalhães, Diretor de Áreas Protegidas do IEF, publicada no

“Diário do Legislativo”, em 5/3/2011. 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

desarquivado o Projeto de Lei n° 4.606/2010, de aut oria desta Comissão, que proíbe

a cobrança de taxa para a expedição de diploma pelas escolas privadas de educação

básica  e  pelas  instituições  públicas  e  privadas  de  ensino  superior.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/3/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Gilberto Abramo, notificando o falecimento do Sr. Lourenço Fernandes

Neto, ocorrido em 16/3/2011, em Medina. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

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

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Três  Marias  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 3/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações  com a comunidade de São João da Mata pelos  48  anos de

emancipação desse Município (Requerimento nº 12/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro
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Silva);

de congratulações com o Cap. PM Eduardo Dantas Rosa, Comandante da 137ª

Companhia de Polícia Militar, de Ouro Fino, por seu desempenho no comando dessa

unidade (Requerimento nº 13/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Nélio Aurélio de Souza por sua eleição para o cargo de

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Nova  Lima  (Requerimento  nº  15/2011,  do

Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com o Sr.  Maurílio Zacarias por  sua eleição para o cargo de

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Ouro  Preto  (Requerimento  nº  16/2011,  do

Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com o Sr. Fábio Rodrigues Ferreira por sua eleição para o cargo

de  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Perdões  (Requerimento  nº  17/2011,  do

Deputado Adalclever Lopes);

de congratulações com o Sr. José Milton de Carvalho Rocha, Prefeito Municipal de

Conselheiro  Lafaiete,  por  sua  posse  no  cargo  de  Presidente  da  Associação  dos

Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba - Amalpa (Requerimento nº 20/2011,

do Deputado Gustavo Valadares);

de congratulações com o Cel. BM Sílvio Antônio Melo por sua posse no cargo de

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (Requerimento nº

42/2011, do Deputado Gustavo Valadares);

de aplauso à comunidade de Alvinópolis  pelos 120 anos de emancipação desse

Município (Requerimento nº 49/2011, do Deputado João Vítor Xavier);

de congratulações com a comunidade de Caeté pelos 297 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 50/2011, do Deputado João Vítor Xavier);

de  aplauso  ao  Rotary  Club  Internacional  pelos  106  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 80/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Itambé pelos 48 anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  81/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Presidente Juscelino pelos 48 anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  82/2011,  do  Deputado  Doutor
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Viana);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Felixlândia  pelos  62  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  83/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Joaquim  Felício  pelos  48  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  84/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de congratulações com a comunidade de Datas pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 85/2011, do Deputado Doutor Viana);

de  congratulações com a comunidade de Ingaí  pelos  48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 86/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Inimutaba pelos 48 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 87/2011, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Cachoeira da Prata pelos 48 anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  88/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de  congratulações com a comunidade de Felício  dos Santos pelos  48  anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  89/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Augusto  de  Lima  pelos  48  anos  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  90/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de congratulações com o Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto por sua posse como Chefe

do  Estado-Maior  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  (Requerimento  nº

101/2011, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Jairo Léllis, Delegado-Geral de Polícia, por sua posse

como Chefe  da  Polícia  Civil  do  Estado (Requerimento nº  107/2011,  do  Deputado

Gustavo Valadares);

de congratulações com a comunidade de Monte Sião pelos 162º aniversário desse

Município (Requerimento nº 112/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelos 262º aniversário desse
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Município (Requerimento nº 113/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Conceição  das  Pedras  pelo  48º
aniversário desse Município (Requerimento nº 114/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva);
de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itajubá  pelo  192º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 115/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itapeva  pelo  48º  aniversário  desse
Município (Requerimento nº 116/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Inconfidentes pelo 48º aniversário desse
Município (Requerimento nº 117/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de São Sebastião da Bela Vista pelo 48º

aniversário desse Município (Requerimento nº 118/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Rotary Club de Sete Lagoas pelo seu 57º aniversário
(Requerimento nº 119/2011, do Deputado Duilio de Castro);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Capitão  Enéas  pelos  48  anos  de
emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  134/2011,  do  Deputado  Doutor

Viana);

de congratulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais pelos 96 anos
de sua criação (Requerimento nº 138/2011, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  a  Folha  de  S.  Paulo  pelos  90  anos  dessa  empresa
(Requerimento nº 140/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Guilherme Afonso Soares Silva, Secretário de Esporte

e Lazer de Teófilo Otoni, por sua posse como Presidente do Conselho Municipal de
Esportes-CME (Requerimento nº 154/2011, do Deputado Neilando Pimenta);

de congratulações com o Sr. Antônio Eduardo Martins, Prefeito de Santa Bárbara,
por sua reeleição para a Presidência da Associação dos Municípios Mineradores de

Minas Gerais (Requerimento nº 162/2011, do Deputado Tiago Ulisses);
de congratulações com o Cel. Irani Alvear Saraiva, Comandante da 2ª Região da

PMMG, o  Cap.  Ildeu Heller  Coelho  Martins,  Comandante  da  186ª  Companhia  da

Polícia Militar do 39º BMP, e o Maj. Carlos Alberto Sacramento, Comandante da 1ª
Companhia de Missões Especiais, pelo comando de mais de 400 policiais militares

que prestaram serviço de prevenção e proteção à segurança dos foliões durante o
19º desfile da Banda Mole, no Município de Contagem (Requerimento nº 203/2011,

da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2011

ATA

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Almir  Paraca,  Pompílio  Canavez  e  Sebastião  Costa,  membros  da

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

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

Deputado Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

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

correspondência: dos Srs. Alvimar da Silva Hemetério,  Claudinei Bruno da Silva e

Arnaldo  José Ribeiro,  respectivamente  Presidente,  Vice-Presidente  e  Vereador  da

Câmara Municipal  de  Caxambu,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/3/2011.

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 164, 168 a 173,

175 a 180, 184, 185, 189 a 191, 193, 199 e 200/2011. 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 do Deputado Ivair Nogueira em que

solicitam seja realizada reunião de audiência pública para debater a ampliação da

Refinaria Gabriel Passos nos Municípios de Betim e Ibirité; do Deputado Sebastião

Costa em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater os

repasses de recursos federais, através da Caixa Econômica Federal, aos Municípios

mineiros; dos Deputados Pompílio Canavez e Rogério Correia em que solicitam seja

realizada reunião de audiência pública para debater a segurança da rede elétrica nos

Municípios mineiros; do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada
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reunião  de  audiência  pública  para  debater  os  aspectos  legais,  sociológicos  e

ambientais da criação dos falsos condomínios no Município de Nova Lima, inclusive a

situação  do  Bairro  Ouro  Velho,  nesse  Município;  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos

Deputados Almir Paraca e Pompílio Canavez em que solicitam seja realizada reunião

de audiência pública no Município de Caxambu para debater a recusa da Copasa em

fazer  as  ligações de água e  esgoto  nas  residências  que  participam do programa

“Minha Casa Minha Vida”,  em virtude do débito das contas de água da prefeitura.

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez. 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,

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 Carlos  Henrique,  dispensa a leitura  da ata  da  reunião

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. Adriene Andrade, Conselheira do Tribunal de Contas,

encaminhando demonstrativo referente aos trabalhos dessa Corte em 2010; e do Sr.

Francisco Pereira Lemos, Presidente da Câmara Municipal  de Coronel  Fabriciano,

encaminhando cópia de representação apresentada ao Ministério Público. 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 195/2011. 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 Antônio Júlio (3) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência

pública  para  debater  a  prestação  de  serviços  de  telefonia  móvel  em  pequenos

Municípios, a morosidade na emissão de notas fiscais eletrônicas e o uso do medidor

inteligente  de  consumo de  energia  elétrica;  da  Deputada  Liza  Prado  (3)  em  que

solicita seja encaminhado ao Inmetro pedido de informações sobre a localização dos

radares aferidos por esse órgão nos últimos cinco anos, no Estado; seja realizada

reunião  de  audiência  pública  em  Uberlândia,  com  a  presença  de  Prefeitos  do

Triângulo e do Alto Paranaíba, para debater as condições da instalação de radares e
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os contratos com empresas que prestam esse serviço; e seja ouvido nesta reunião o

Coordenador do Procon Assembleia para apresentar relatório relativo às atividades

desse órgão em 2010; Délio Malheiros (7) em que solicita sejam realizadas reuniões

de audiência pública para discutir a qualidade dos serviços prestados pela Cemig e

as  causas  de  seu  baixo  desempenho  nos  indicadores  de  qualidade  da  Agência

Nacional de Energia Elétrica - Aneel -; e para discutir ilegalidades que teriam ocorrido

na  instalação  de  radares  fixos  e  móveis  em  Belo  Horizonte  e  na  Região

Metropolitana; seja encaminhado ofício ao Governo do Estado para que o DER-MG

forneça cópia dos estudos técnicos que demonstram a viabilidade da instalação de

radares fixos e móveis nas rodovias do Estado; seja encaminhado ofício à Prefeitura

Municipal  de  Belo  Horizonte  para  que  a  BHTRANS  forneça  cópia  dos  estudos

técnicos que demonstram a viabilidade da instalação de radares fixos e móveis na

Capital,  nos termos dos contratos  emergenciais  firmados em 2010;  seja realizada

visita aos pontos em que estão instalados radares em Belo Horizonte, em especial

àqueles onde ocorreu mudança de localização de aparelho; seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Jacson Rafael  Campomizzi  por  sua posse no cargo de

Coordenador  do  Procon  Estadual;  e  seja  realizado  debate  público  para  colher

sugestões e elaborar estudo técnico com vistas a alterações no Código de Defesa do

Consumidor;  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública para debater  a  situação do consumidor  em face do atraso na entrega de

imóveis adquiridos na planta por  parte de empresas de construção civil;  e  Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência pública em Pouso

Alegre  para  discutir  a  instalação  de  radares  e  os  contratos  relativos  à  prestação

desse serviço no Sul do Estado; da Deputada Liza Prado e do Deputado Duilio de

Castro em que solicitam seja encaminhado à BHTRANS pedido de informações, com

as especificações que menciona, sobre o valor da arrecadação de multas de trânsito

nos últimos três anos; da Deputada Liza Prado e dos Deputados Délio Malheiros,

Antônio  Júlio,  Carlos  Henrique  e  Duílio  de  Castro  (2)  em  que  pedem  sejam

apresentados  requerimentos  a  fim  de  que  as  reuniões  da  Comissão  sejam

transmitidas ao vivo e de que seja instalada comissão parlamentar de inquérito para

apurar irregularidades na instalação de radares no Estado. Cumprida a finalidade da
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reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro - Carlos Henrique.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6/2011, EM

15/3/2011

Às 14h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Anselmo  José  Domingos  e  Duarte  Bechir,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ivair Nogueira, declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião

da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e

o  Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Anselmo José Domingos para atuar

como escrutinador. Feita a votação e procedida a contagem dos votos, o escrutinador

anuncia que foram registradas três  cédulas  de votação e que os Deputados  Ivair

Nogueira e Duarte Bechir  receberam três votos cada um, para Presidente e Vice-

Presidente, respectivamente. Logo após o Presidente “ad hoc” empossa como Vice-

Presidente  o  Deputado  Duarte  Bechir  e  passa-lhe  a  direção  dos  trabalhos.  Ato

contínuo,  O Deputado Duarte  Bechir  empossa como Presidente  o  Deputado Ivair

Nogueira, que, em seguida, designa como relator da matéria o Deputado Anselmo

José  Domingos.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

reunião extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos - Rogério Correia.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  do  Governador  do  Estado,  dispõe  sobre  a  extinção  da

pensão vitalícia instituída pela Lei nº 1.654, de 26/9/57.

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.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo extinguir  o direito à pensão vitalícia concedida aos

ex-Governadores  do  Estado  e,  na  ausência  destes,  às  viúvas,  filhas  ou  filhos

desvalidos, o qual foi instituído pela Lei nº 1.654, de 1957. Pretende, também, regular

a publicidade das informações pertinentes aos nomes dos beneficiários da pensão,

bem como do valor dos estipêndios recebidos, desde que haja pedido devidamente

motivado.

Por meio da mensagem que encaminha a proposição, o Governador informa que o

“tratamento do  instituto  de pensão vitalícia,  tal  como estabelecido no marco legal

mineiro, encontra-se em dissonância com a atual concepção do mandato político”.

Assim, “a extinção do direito à pensão vitalícia para ex-Governador do Estado e seus

dependentes  vem,  pois,  ao  encontro  da  evolução  da  democracia  e  de  sua

principiologia, em especial naquilo que tange à relação do mandatário político eleito

com os seus constituintes”.

Em  observância  ao  que  dispõe  o  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados ao projeto em tela os Projetos de Lei nºs  359 e 515/2011, uma vez que

também dispõem sobre a extinção do direito de ex-Governadores receberem pensão
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vitalícia. 

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou  óbice  de  natureza jurídico-

constitucional à tramitação do projeto, haja vista que o tema se encontra no domínio

da competência legislativa estadual. Todavia, a fim de precisar o alcance da medida e

em atenção aos preceitos da técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1.

Em  sua análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a

proposta  meritória,  visto  que  a  iniciativa  é  oportuna  e  coerente  com  o  princípio

republicano, ratificando a conclusão da Comissão que a precedeu.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação da medida proposta não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -

nem gera despesas para o erário.

Importa salientar, ainda, que a proposição atende aos princípios da publicidade e da

transparência da gestão fiscal, este previsto nos arts 1º, § 1º, e 48 da LRF, uma vez

que  fica  garantido  o  acesso  às  informações  relativas  aos  valores  e  nomes  dos

beneficiários de pensões vitalícias outrora concedidas a ex-Governadores do Estado

ou a seus dependentes.

Sendo assim, entendemos que não há óbice ao prosseguimento, nesta Casa, do

projeto sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Zé Maia, Presidente -  Romel Anízio,  relator -  Gustavo Perrella  -  Doutor  Viana -

Ulysses Gomes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dá nova redação

ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28/12/2009, e dá outras providências.
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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.  Em seguida,  a  Comissão de Administração

Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  incluir  entre  os  beneficiários  do  Fundo  de

Assistência  ao  Pecúlio  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  –  Funapec  –  alguns

servidores que, amparados pela legislação vigente à época da criação do Fundo,

também  eram  beneficiários  da  carteira  de  seguros  do  Ipsemg.  Além  disso,  a

proposição prevê a instituição de uma taxa de administração a ser paga ao Ipsemg,

que é o agente financeiro e executor do Funapec.

O Governador, em sua justificação, informa que a intenção da Lei nº 18.682 não foi

a de eliminar categorias de segurados, mas promover melhorias na gestão da carteira

de seguros do Estado, sendo necessário corrigir a distorção criada pela mencionada

lei a fim de que os segurados excluídos sejam reinseridos na legislação. Ademais,

justifica a criação da taxa de administração em favor do Ipsemg com a exigência,

constante no Decreto nº 45.514, de 2010, de que a carteira de seguros e pecúlio seja

operacionalizada  de  acordo  com  padrões  de  gestão  securitária,  o  que  requererá

investimentos em automatização e modernização das rotinas.

A Comissão de Constituição e Justiça,  ao analisar  a matéria,  considerou que o

Funapec se destina a assegurar os benefícios de pecúlio, seguro coletivo e seguro do

cônjuge  aos  servidores  do  Estado  e  seus  dependentes.  A  Comissão  propôs  o

Substitutivo nº 1, para sanar imperfeições de ordem técnica e jurídica, e excluiu o

parágrafo único do art. 2º, que prevê que “o Funapec poderá constituir reserva com

as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para

os fins a que se destina a taxa de administração”. Tal dispositivo contraria o art. 5º, §

1º, da Lei nº 18.682, de 2009, o qual prevê que o superávit financeiro do Funapec,

apurado ao término de cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando
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autorizada  a  sua  utilização  nos  exercícios  seguintes.  Quanto  à  iniciativa  para  a

proposição  da  matéria,  a  Comissão  não  vislumbrou  óbice  à  sua  tramitação  por

inexistir regra de iniciativa privativa no caso.

Por  sua vez,  a  Comissão  de Administração Pública,  em  sua análise  de  mérito,

verificou a necessidade de aprimorar o projeto em relação às condições para que os

beneficiários sejam considerados em dia com as contribuições de pecúlio e seguro. O

projeto e o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

exigem que o servidor esteja em dia com as contribuições na data da publicação da

Lei nº 18.682, de 2009. No entanto, pode haver servidores que estavam em dia com o

pagamento das mensalidades em 2009, mas, após essa data, deixaram de pagar as

mensalidades de pecúlio ou prêmios, não podendo, pela legislação que regula tais

institutos,  continuar  como  segurado.  Com  o  intuito  de  corrigir  tal  imperfeição,  a

Comissão  apresentou  a  Emenda  nº  1  ao  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

No  que  diz  respeito  à  repercussão  financeira  e  orçamentária  da  matéria,

destacamos a importância da exclusão, efetuada pelo Substitutivo nº 1, do parágrafo

único do art. 2º do projeto de lei, que prevê que o Funapec poderá constituir reserva

com as sobras do custeio das despesas do exercício e utilizar os valores para os fins

a que se destina a taxa de administração. O Funapec é um fundo contábil, sendo o

Ipsemg seu agente financeiro e executor. Assim, não haveria sobras de custeio das

despesas  do  Fundo,  mas  apenas  uma  diferença  entre  o  valor  recebido  pelo

pagamento  das  mensalidades  de  pecúlio  ou  prêmios  e  os  valores  pagos  como

benefícios. Desse modo, sendo um fundo atuarial, é necessário manter o equilíbrio,

de forma que os compromissos atuais e futuros possam ser pagos. Poderá haver

desequilíbrio  mesmo  existindo  superávit  em  um  exercício  se,  nos  exercícios

posteriores,  previstos  no  cálculo  atuarial,  os  recursos  forem  insuficientes  para  o

pagamento de benefícios futuros. Com vistas a manter o equilíbrio atuarial do Fundo,

a  lei  que o  criou  determinou que os superávits  verificados  sejam nele  aplicados,

sendo imprescindível para sua viabilidade futura a exclusão daquele dispositivo.

Quanto às demais alterações propostas pelas Comissões de Constituição e Justiça

e  de  Administração  Pública,  opinamos  por  sua  aprovação,  pois  permitem  o
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aperfeiçoamento  do  projeto  de  lei  e  a  correção  de  imperfeições  que  poderiam

prejudicar os beneficiários do Funapec.

Porém, consideramos necessário apresentar a Subemenda no  1 à Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Administração Pública, com o intuito de garantir que

os  beneficiários  que  tenham  deixado  de  contribuir  para  o  Fundo  porque  não  se
consideraram contemplados pela  Lei  nº  18.682,  de  2009,  tenham um  prazo  para

regularizar sua situação. 

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 6/2011 no 1°

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública, e

a Subemenda n° 1 à Emenda n o 1, a seguir redigida.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1

Dê-se ao art.  3° do  Substitutivo  nº  1,  acrescido  pe la  Emenda  nº  1,  a  seguinte

redação:
“Art.  3° – O disposto no parágrafo único do art.  4°  da Lei  n° 18.682,  de 2009,

acrescentado por esta lei, aplica-se exclusivamente ao segurado que esteja em dia
com as contribuições para o Plano de Pecúlio e Seguros do Ipsemg.

Parágrafo único – O servidor  que estava na condição de segurado na data  da

publicação da Lei n° 18.682, de 2009, e que não est eja em dia com o pagamento das
contribuições  na  data  da  publicação desta  lei  terá  o prazo de  noventa  dias  para

regularizar sua situação.”.
Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Doutor Viana - Gustavo Perrella -
Romel Anízio - Ulysses Gomes.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/3/2011, a seguinte comunicação:
Do Deputado Bonifácio Mourão indicando o Deputado Fred Costa para membro

efetivo da Comissão Especial  para Emitir  Parecer  sobre a Indicação do Nome de

Solanda Steckelberg Silva para Presidente da Fundação Clóvis Salgado, na vaga do
Deputado Neilando Pimenta. (- Ciente. Publique-se.) 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 2011

DELIBERAÇÃO DA MESA

DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.505/2011 

Regulamenta o inciso III  do “caput”  do art.  2º da Resolução nº 5.200, de 27 de

setembro de 2001, que trata da concessão do auxílio-moradia ao Deputado Estadual. 

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  no uso de suas

atribuições, em especial das previstas nos incisos IV e V do “caput” do art. 79 do

Regimento Interno, 

Considerando que a remuneração do Deputado Estadual obedece a parâmetros

fixados na Constituição da República,  que estabelece, no § 2º  do art.  27,  que “o

subsídio  dos Deputados Estaduais  será  fixado por  lei  de iniciativa  da Assembleia

Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,

em espécie, para os Deputados Federais”;

Considerando que o auxílio-moradia, regulamentado pela Câmara dos Deputados

por meio dos Atos da Mesa nº 15, de 1979; nº 10, de 1983; nº 104, de 1988; e pela

Portaria nº 1, de 1986; foi  fixado por  esta Assembleia Legislativa,  no inciso III  do

“caput”  do  art.  2º  da  Resolução  nº  5.200,  de  27  de  setembro  de  2001,  com  a

observância do parâmetro constitucional de 75% (setenta e cinco por cento) do valor

fixado para o Deputado Federal na 14ª Reunião da Mesa da Câmara dos Deputados,

realizada em 7 de dezembro de 1995, conforme ata publicada no Diário Oficial da

União de 14 de março de 1996; 

DELIBERA:

Art. 1º - O auxílio-moradia, previsto no inciso III do “caput” do art. 2º da Resolução

nº 5.200, de 27 de setembro de 2001, será concedido ao Deputado Estadual no valor

correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor concedido ao Deputado

Federal.

Art. 2º - O Deputado poderá renunciar ao recebimento do auxílio-moradia mediante

requerimento escrito à Gerência-Geral de Administração de Pessoal - GPE.

Parágrafo único - Durante o mandato em curso, o Deputado poderá reconsiderar o

pedido de renúncia de que trata o “caput” deste artigo, hipótese em que o auxílio será
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concedido a partir  da data de protocolo, na GPE, de sua manifestação por escrito

pelo recebimento do benefício, vedado o pagamento referente a meses retroativos.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor nesta data.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia Legislativa, em 21 de março de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Dilzon

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa. 

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Ivair Nogueira

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

Correspondência:  Mensagem  nº  38/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

667/2011),  do  Governador  do  Estado  -  Questões  de  ordem  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 4/2011 -

Projetos  de  Lei  nºs  668  a  716/2011  -  Requerimentos  nºs  243  a  254/2011  -

Requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado,  dos  Deputados  Délio  Malheiros,  Paulo

Lamac,  Fred  Costa  (2),  Celinho  do  Sinttrocel,  Carlin  Moura,  Tiago  Ulisses,  Délio

Malheiros  (2),  Inácio  Franco,  Sávio  Souza  Cruz,  Carlos  Pimenta,  João  Leite  (2),

Leonardo Moreira (40) e Rogério Correia e da Comissão de Defesa do Consumidor -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos Municipais, de Cultura,

de  Educação,  de Fiscalização Financeira,  de Política  Agropecuária,  de Saúde,  de

Administração  Pública  e  do  Trabalho  e  dos  Deputados  Ivair  Nogueira,  Gustavo

Corrêa,  Tadeuzinho  Leite  e  Bonifácio  Mourão  -  Questões  de  ordem  -  Oradores

Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Luiz  Henrique,  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Elismar

Prado  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Leitura  de

Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados

Rogério Correia, Carlin Moura, Tiago Ulisses, Délio Malheiros (2), Sávio Souza Cruz,

Carlos Pimenta, João Leite (2), Leonardo Moreira (40) e Inácio Franco; deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor;

questão de ordem; discursos dos Deputados Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira;
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questão  de  ordem;  requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira;  discursos  dos

Deputados Célio Moreira, Alencar da Silveira Jr. e Sargento Rodrigues, da Deputada

Liza Prado e dos Deputados João Leite, Paulo Lamac e Gilberto Abramo; questões de

ordem; votação do requerimento do Deputado Célio Moreira; aprovação; verificação

de votação; inexistência de quórum para votação e para a continuação dos trabalhos;

anulação da votação; prejudicialidade do requerimento - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor

Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Romeu Queiroz -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.
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1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  A  Deputada  Rosângela  Reis,  1ª-Secretária  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 38/2011*

Belo Horizonte, 18 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que altera o art. 1º e o Anexo da Lei nº

17.987, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza o Poder Executivo doar à União o

imóvel que especifica.

O expediente tem por objetivo alterar o art. 1º e o Anexo da referida Lei, tendo em

vista divergências referentes aos dados do imóvel objeto de doação, que causaram

impedimento na conclusão da transferência de domínio do mesmo, bem como no

desmembramento da área a ser doada para a União para construção do Fórum da

Justiça do Trabalho no Município de Coronel Fabriciano.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 667/2011

Altera o art.  1º  e o Anexo da Lei  nº  17.987,  de 30 de dezembro de 2008, que

autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. 

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 17.987, de 30 de dezembro de 2008, que autoriza ao

Poder  Executivo  a doar  à União o imóvel  que especifica,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União uma área de 3.600,00m²,
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conforme descrição contida no Anexo, a ser desmembrada do terreno de propriedade

do Estado de Minas Gerais, com área total de 22.500,00m², situado junto ao Bairro

Santo Elói, no Distrito de Senador Melo Viana em Coronel Fabriciano, registrado sob

o nº 40.603,  Livro 2,  do Cartório  de Registro de Imóveis da Comarca de Coronel

Fabriciano.”.

Art. 2º - O Anexo da Lei nº 17.987, de 2008, passa a vigorar na forma do Anexo.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de .)

“ANEXO

A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações: pela frente, com

a Rua Guarapari, por 40m; pela lateral direita, com a Rua José Gomes Ferreira, por

90m; pela lateral esquerda, com a Escola Estadual Padre José Maria de Man, por

90m e, pelos fundos, com a Rua Wilkie Barros, por 40m, perfazendo a área total de

3.600,00m².””

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

Questões de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei bastante breve, até para não

atrapalhar o tempo dos oradores inscritos. Quero dizer que amanhã, quarta-feira, o

Presidente e alguns Diretores da Petrobras estarão conosco, em especial na Cidade

Administrativa, para participarmos de uma reunião com o nosso Governador e alguns

Secretários  de  Estado.  Proponho  uma  nova  tentativa  de  trazermos  para  Minas

Gerais, em especial para a Refinaria Gabriel Passos - Regap -, localizada na divisa

de Betim e Ibirité, a instalação de uma fábrica de aço acrílico, conforme havia sido

anunciado pelo Presidente da Petrobras. Foi assinado um termo de intenção entre a

Petrobras e o governo do Estado, visando à instalação dessa fábrica ainda em 2005,

para atender aos anseios da população de Minas como um todo. Essa mobilização

agrega todos os partidos. Independentemente de situação ou oposição aos governos

estadual  e  federal,  todos  estamos  reivindicando  a  vinda  dessa nova  fábrica  para
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Minas Gerais, o que poderá significar até 10 mil empregos diretos. O Sr. Gabrielli,

Presidente da Petrobras, estará aqui amanhã conosco. Farei uma solicitação para

que reconsidere a ida dessa nova fábrica de aço acrílico para Camaçari, na Bahia, e

a traga para Minas Gerais, em especial para a Regap. Essa ação beneficiará dois

Municípios importantíssimos para o desenvolvimento de Minas: Betim, que já possui a

Refinaria Gabriel Passos; e, em especial, Ibirité, que é uma cidade populosa e que

carece de investimentos e recursos para atender às demandas de sua população.

Essa é uma reivindicação suprapartidária. A Prefeita de Betim, ex-Deputada Federal

Maria do Carmo Lara e irmã da Deputada Maria Tereza Lara, também está à frente

dessa reivindicação,  ou  seja, dessa campanha para trazer  para  Minas essa nova

fábrica de aço acrílico. Tenho certeza de que essa bandeira é de todos nós. Quem

sabe? Estou aqui torcendo para que amanhã o Presidente da Petrobras anuncie esse

investimento, que passará de 700 bilhões e trará inúmeros benefícios à população de

Minas, especialmente à de Ibirité e de Betim. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Serei  breve,  Sr.  Presidente.  Apresentarei  seis

requerimentos  à  Mesa  solicitando  informações  do  governo  acerca  de  assuntos

diversos. Que sejam remetidos ao governo a fim de obtermos respostas por meio de

suas Secretarias e do próprio Governador. Eu já iria apresentar tais requerimentos,

porém hoje, pela manhã, após escutar noticiário da Rádio Itatiaia e ler jornais, vi que

o PSDB elegeu um novo Presidente, com quem quero me congratular  pelo cargo

importante que assume na Presidência do PSDB em Minas, o ex-Deputado Estadual

e hoje Deputado Federal Marcus Pestana. Conforme noticiários, ele disse que nada

ficará sem resposta. Não entendi como um tom de tentar nos intimidar, não. Ele disse:

“Nada ficará sem resposta. O que for falado do governo, nada ficará sem resposta”. E

não entendi, Deputado Durval Ângelo, como uma ameaça, mas sim que, de fato, ele

irá  responder  àquilo  que  a  Oposição  pergunta.  Então,  apresentarei  seis

requerimentos, dos quais gostaria rapidamente de dar conhecimento e passá-los à

Mesa. O primeiro deles...

O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, solicito a V. Exa. que formalize os

requerimentos.

O Deputado Rogério Correia - Vou formalizar, Sr. Presidente. Vou apenas anunciá-
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los  no prazo de 5 minutos,  como o prazo do Deputado que me antecedeu.  Será

rápido.  Foi  publicado no “Minas Gerais”  um processo de licitação para  reforma e

adaptação de três edifícios na Cidade Administrativa. Quero saber o que está para

ser reformado na Cidade Administrativa, sendo que ela foi entregue há pouco, e já há

licitação para reforma em três prédios. Esse é um dos requerimentos. Os outros dois

requerimentos se relacionam a outra questão, aliás o Deputado Sávio Souza Cruz

apresenta aqui, com exatidão, o problema do recurso para empresas de publicidade.

Foi  feito  um  termo  aditivo  num  convênio  de  R$8.750.000,00 para  a  empresa Mil

Publicidade, e de R$37.500.000,00 para a empresa MPM Populus. São dois termos

aditivos, e gostaria de ter resposta. Outro requerimento diz respeito a um escritório de

prioridade  estratégica  que  vivo  denunciando,  em  que  foi  pedido  um  valor  de

R$57.948.000,00 para contratação de uma funcionária efetiva, Diully Soares Cândido

Gonçalves. Se já tem tantos funcionários, para que 57 milhões para contratar outra?

E agora, duas ONGs, ou Oscips, que receberam, cada uma, mais de R$1.000,00, ou

seja, uma recebeu R$1.500,00 e outra R$1.364,00. Queremos também informações

de por que esses recursos para essas Oscips. Tal fato já gerou até CPI no Congresso

Nacional, em que o Senador Arthur Virgílio foi um dos principais articuladores, a CPI

das  ONGs.  São  esses  os  esclarecimentos.  Aproveitei  para  apresentar  tais

requerimentos, visto que o Presidente do PSDB disse que nada ficará sem resposta.

Então estamos, de fato, esperando resposta. Aproveito, Deputado, também para pedir

esclarecimentos ao Deputado Marcus Pestana sobre a condenação por improbidade

administrativa  por  medicamentos  no  SUS, que ele  não forneceu.  Já em segunda

instância, ele foi condenado. E, já que nada ficará sem resposta, que o Presidente do

PSDB responda a todos esses requerimentos. Muito obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 51/2002)

Institui a Região Metropolitana de Montes Claros, dispõe sobre sua organização e

funções e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I

Da Instituição e da Composição da Região 

Metropolitana de Montes Claros 

Art. 1º - Fica instituída a Região Metropolitana de Montes Claros, integrada pelos

Municípios  de  Montes  Claros,  São João da Ponte,  Capitão  Enéas,  Francisco  Sá,

Juramento, Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Claro dos Poções, São João da Lagoa,

Coração de Jesus e Mirabela.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por desmembramento de

municípios pertencentes à Região Metropolitana de Montes Claros também passarão

a integrá-la.

Capítulo II

Da Região Metropolitana de Montes Claros

Seção I

Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 2º - No planejamento, na organização e na execução das funções públicas de

interesse  comum,  as  ações  dos  órgãos  e  a  gestão  da  Região  Metropolitana  de

Montes Claros abrangerão serviços e instrumentos que repercutam além do âmbito

municipal e provoquem impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

I  -  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  por  meio  de

integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os

municípios da Região Metropolitana;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito, tráfego e infra-

estrutura da rede de vias arteriais e coletoras, compostas por eixos que exerçam a

função de ligação entre os municípios da Região Metropolitana;

III - no saneamento básico:

a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do aglomerado
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metropolitano;

b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de atendimento

integrado a áreas municipais;

c) a macrodrenagem das águas pluviais;

IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a utilização do espaço

metropolitano sem conflitos e sem prejuízos à proteção do meio ambiente;

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à poluição:

a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento;

b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;

c)  a  conservação,  a  manutenção  e  a  preservação  de  parques  e  santuários

ecológicos;

d) o incentivo aos maciços florestais na região, com vista ao suprimento de matéria-

prima para o pólo moveleiro e à contribuição para o processo de seqüestro de CO; 

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos:

a)  a  garantia  de  sua  preservação  e  de  seu uso,  em  função  das  necessidades

metropolitanas;

b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja afetado por medidas

de proteção dos aqüíferos;

c) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos hídricos da bacia

do rio Verde Grande, com vistas à agricultura irrigada;

VII - na cartografia e informações básicas, o mapeamento da Região Metropolitana

e o subsídio ao planejamento das funções públicas de interesse comum;

VIII  -  na  habitação,  a  definição  de  diretrizes  para  a  localização  de  núcleos

habitacionais e para programas de habitação;

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida de avaliação

do  potencial  produtivo  de  cada  município,  e  no  direcionamento  da  produção

programada de horticultura com vista ao abastecimento metropolitano;

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:

a) o incentivo à instalação de empresas na região;

b) o incentivo às pequenas e médias empresas;

c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao fortalecimento
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do cooperativismo na região;

d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos;

e) a integração com as demais esferas governamentais;

f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de desenvolvimento;

g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento das cadeias do

agronegócio processadas na região;

h)  a  promoção  de  gestões  nas  esferas  estadual  e  federal  para  a  definitiva

integração da Região Metropolitana de Montes Claros com a Região Metropolitana de

Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar, entre outros benefícios, a melhoria das

telecomunicações,  bem  como  a  reestruturação  e  a  ampliação  da  malha

rodoferroviária  da  região  ligada  ao  transporte  intermodal,  melhorando,  como

conseqüência, o suprimento de matéria-prima e o escoamento da produção;

XI - o planejamento, de maneira integrada e racional, de recursos disponíveis para

o turismo na área de convergência metropolitana;

XII - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região, com a adoção

de medidas que visem a:

a) ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as necessidades da

região;

b) desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos três segmentos

econômicos estabelecidos na área metropolitana;

XIII  -  a  definição de  diretrizes  metropolitanas  de  política  de  saúde baseada na

prevenção,  no aparelhamento  da  rede básica,  na  integração  das  redes pública  e

privada e na racionalização dos recursos físicos e humanos à disposição da saúde;

XIV - o aumento da eficácia dos estabelecimentos da região metropolitana, para

melhorar  a  potencialidade  e  produtividade  de  instituições  de  pesquisa  e

desenvolvimento tecnológico e da estrutura aduaneira;

XV  -  o  fortalecimento  do  desenvolvimento  de  tecnópole  dentro  do  conceito  de

“cluster”.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais

de um município serão coordenados em nível metropolitano, com a participação dos

municípios e dos órgãos setoriais interessados.
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Seção II

Da Gestão

Art. 3º - A gestão da Região Metropolitana de Montes Claros compete:

I - à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e de controle;

II  -  às instituições estaduais,  municipais  e intermunicipais  vinculadas às funções

públicas  de  interesse comum  da Região  Metropolitana,  no  nível  do  planejamento

estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Metropolitano.

Seção III

Da Assembléia Metropolitana

Art. 4º - À Assembléia Metropolitana da Região de Montes Claros, órgão colegiado

com  poderes  normativos  e  de  gestão  financeira  dos  recursos  do  Fundo  de

Desenvolvimento Metropolitano de Montes Claros, compete:

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do planejamento, da

organização e da execução das funções públicas de interesse comum;

II  -  zelar  pela  observância  das  normas,  mediante  mecanismos  específicos  de

fiscalização e controle dos órgãos e das entidades metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão parte as políticas

globais e setoriais para o desenvolvimento socioeconômico metropolitano, bem como

os programas e projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem

necessárias à sua correta implementação;

IV -  acompanhar  e avaliar  a execução do Plano Diretor Metropolitano em curto,

médio e longo prazos;

V  -  aprovar  as  políticas  de  aplicação  dos  investimentos  públicos  na  Região

Metropolitana  de  Montes  Claros,  respeitadas  as  prioridades  setoriais  e  espaciais

explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em seus programas e projetos;

VI - promover a compatibilização de recursos provenientes de fontes distintas de

financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no Plano Diretor

Metropolitano;

VII - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos recursos do Fundo
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de Desenvolvimento Metropolitano;

IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes orçamentárias da

Região Metropolitana de Montes Claros;

X -  estabelecer  as  diretrizes  da  política  tarifária  dos  serviços  metropolitanos  de

interesse comum;

XI  -  colaborar  para  o  desenvolvimento  institucional  dos  municípios  que  não

disponham de capacidade de planejamento próprio;

XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios semestrais de

desempenho do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação da execução do Plano Diretor

Metropolitano e de seus respectivos programas e projetos;

XIV  -  estimular  a  participação  da  sociedade  civil  na  definição  dos  rumos  do

desenvolvimento da Região Metropolitana de Montes Claros.

Art. 5º - A Assembléia Metropolitana de Montes Claros é composta por:

I  -  Prefeitos  dos  municípios  que  compõem  a  Região  Metropolitana  de  Montes

Claros;

II - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a Região Metropolitana

de Montes Claros, na proporção de um Vereador para cada cinqüenta mil habitantes

ou fração;

III - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por

ela indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados pelo Governador

do Estado;

V - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair sobre Juiz de

Direito  titular  de  comarca  pertencente  à  Região  Metropolitana,  indicado  pelo

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

VI -  quatro representantes do Colar Metropolitano de Montes Claros,  eleitos por

seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;

b) dois Vereadores.

§ 1º - Os Prefeitos a que se refere o inciso I deste artigo indicarão um suplente, a
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ser escolhido entre os Secretários Municipais dos respectivos municípios.

§ 2º - Os membros da Assembléia Metropolitana a que se referem os incisos II a VI

deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma forma que os titulares, para atuar

em caso de impedimento destes.

§ 3º - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos, permitida uma

recondução para igual período, ressalvado o disposto no § 4º.

§ 4º  -  A duração do mandato dos Prefeitos  corresponderá à de seus mandatos

eletivos.

§ 5º - A participação na Assembléia Metropolitana de Montes Claros é considerada

de interesse público relevante e não será remunerada.

Seção IV

Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 6º - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Região

Metropolitana de Montes Claros:

I  -  planejar,  elaborar  e  submeter  à  apreciação da  Assembléia  Metropolitana  de

Montes Claros os projetos integrados de desenvolvimento econômico e social;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de interesse da

Região Metropolitana de Montes Claros;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem discutidos no âmbito

da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o objetivo de ampliar a

participação da sociedade civil no debate e na busca de soluções para os problemas

da Região Metropolitana de Montes Claros.

Art. 7º - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de caráter consultivo,

terá a seguinte composição:

I - representantes dos Conselhos Municipais;

II - representantes das empresas da região;

III - representantes das demais entidades associativas.

Parágrafo  único  -  A  função  de  membro  do  Conselho  de  Desenvolvimento

Econômico  e  Social  será  considerada  de  interesse  público  relevante  e  não  será

remunerada.
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Art. 8º - A Assembléia Metropolitana de Montes Claros regulamentará os critérios de

escolha  dos  membros  do  Conselho  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  da

Região Metropolitana de Montes Claros, de acordo com o seu regimento interno.

Seção V

Do Colar Metropolitano

Art.  9º  -  Os  municípios  do  entorno  da  Região  Metropolitana  de Montes  Claros

atingidos  pelo  processo  de  metropolização  constituirão  o  Colar  Metropolitano  e

integrarão o  planejamento,  a  organização e  a  execução das  funções  públicas  de

interesse comum.

Art.  10 -  A integração, para efeito  de planejamento, organização e execução de

funções  públicas  de  interesse  comum,  dos  municípios  que  compõem  o  Colar

Metropolitano se fará por meio de resolução da Assembléia Metropolitana da Região

Metropolitana de Montes Claros, assegurada a participação do município diretamente

envolvido no processo de decisão.

Capítulo III

Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Montes Claros– FUNMOC

Art.  11  -  Fica  instituído  o  Fundo  de  Desenvolvimento  Metropolitano  de  Montes

Claros – FUNMOC -, destinado a apoiar os municípios da Região Metropolitana na

elaboração  e  implantação  de  projetos  de  desenvolvimento  institucional  e  de

planejamento  integrado  do  desenvolvimento  socioeconômico  e  industrial  e  na

execução de projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao

desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 12 - São recursos do FUNMOC:

I - as dotações orçamentárias;

II - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe forem destinados;

III -  os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas e externas

destinadas à implementação de programas e projetos de interesse comum da Região

Metropolitana de Montes Claros;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito relativos a

principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
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VI - outros recursos.

Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNMOC, exclusivamente, as

Prefeituras e os órgãos públicos da administração direta e indireta dos municípios

integrantes da Região Metropolitana de Montes Claros e dos municípios do Colar

Metropolitano.

Parágrafo único - É vedado ao FUNMOC realizar operação de crédito, nos termos

do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art.  14  -  O FUNMOC,  de  duração indeterminada,  tem como unidade gestora  a

Assembléia Metropolitana e como agente financeiro, instituição de crédito oficial ou

privada a ser definida pela Assembléia Metropolitana.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos serviços

prestados.

Art.  15  -  São  condições  para  a  obtenção  de  financiamento  ou  de  repasse  de

recursos do FUNMOC:

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou programa, aprovado

pela  Assembléia  Metropolitana,  de  acordo  com  as  normas  do  Plano  Diretor

Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor do

projeto  ou  programa pelo  município,  órgão ou entidade estadual  ou  municipal  ou

entidade não governamental beneficiários do projeto ou programa.

Art. 16 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo FUNMOC será

comprovada na forma definida em regulamento pela Assembléia Metropolitana.

Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNMOC obedecerão ao

disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, ou em outra que vier a

substituí-la,  bem como às normas gerais  e  específicas  do  Tribunal  de Contas do

Estado.

Art. 18 - Aplicam-se ao FUNMOC, no que couber, as normas da Lei Complementar

nº 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art.  19  -  As  despesas  do  FUNMOC correrão à  conta  de dotação orçamentária

própria.
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Capítulo IV

Das Disposições Gerais

Art.  20 -  Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de Montes Claros as

regras contidas nos arts. 1º a 6º da Lei Complementar nº 26, de 14 de janeiro de

1993.

Art. 21 - Esta lei complementar em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Luiz Henrique

Justificação: O projeto apresentado tem por objetivo instituir a Região Metropolitana

de Montes Claros,  em conformidade com os arts.  41 e seguintes da Constituição

Estadual, e a Lei Complementar n° 26, de 14/1/93.

A Região  Metropolitana  de  Montes  Claros  será  composta  por  seus  municípios

limítrofes, com o intuito de desenvolver a região de forma planejada e homogênea,

“contribuindo  para  a  redução  das  desigualdades  regionais,  mediante  execução

articulada  de  planos,  programas  e  projetos  regionais  e  setorias  dirigidos  ao

desenvolvimento  global  das  coletividades  do  mesmo  complexo  geoeconômico  e

social” (art. 41, II, Constituição Estadual). 

O Norte de Minas, emergente e em crescente desenvolvimento, necessita dessa

região metropolitana para que haja realmente uma gestão dos interesses comuns,

como, por exemplo, transporte intermunicipal, segurança pública, saneamento básico,

uso do solo, preservação e proteção do meio ambiente, habitação, entre outros, de

forma equilibrada, viabilizando, assim, um crescimento homogêneo.

Isso  posto,  espero  que  meus  pares  apóiem  a  proposta  e  que  emendas  sejam

apresentadas  para  o  seu  melhor  aproveitamento,  para  que  possamos,  assim,

contribuir mais uma vez com o Norte de Minas, que tanto necessita de incentivos e

créditos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 668/2011

Dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras de
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cartões de crédito e de cartões de afinidade ao atendimento de deficientes visuais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As instituições financeiras e as administradoras de cartões de crédito e de

cartões de afinidade estabelecidas no Estado ficam obrigadas a emitir gratuitamente,

mediante solicitação, correspondência e documentos em braile, assim como a instalar

equipamentos de informática adequados ao atendimento dos deficientes visuais.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 13.738, de 20 de novembro de 2000.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Cada  vez  mais,  a  utilização  das  cédulas  e  das  moedas  tem  sido

substituída por pequenos cartões de plástico. Apesar de não representarem dinheiro

real, o substituem, visto que constituem uma forma imediata de crédito, embora, em

princípio, apenas registrem a intenção de pagamento por parte do consumidor, uma

vez que a despesa será paga posteriormente por intermédio de fatura remetida ao

endereço.  Entre  as  muitas  espécies  de  cartões  oferecidos,  destacam-se  os  de

crédito, débito, múltiplo, internacional, afinidade e parceria, virtuais e eletrônicos.

Tradicionalmente,  as  instituições  financeiras,  especialmente  os  bancos,  sempre

foram  os  principais  fornecedores  desses  cartões.  Hoje,  seus  distribuidores  se

multiplicaram. É crescente o número de lojas que oferecem a seus clientes cartões de

afinidade, que podem ser usados na compra de bens e serviços, até em lojas virtuais

através da internet.

Independentemente da finalidade à qual se destinam esses facilitadores, o modo

pelo qual são remetidos aos seus usuários ou consumidores e a maneira utilizada

para  comunicação  entre  as  partes  são  justamente  os  mesmos,  a  saber:

correspondência  emitida  por  via  dos  Correios.  Desse  modo,  não  é  complicado

entendermos  os  obstáculos  e  os  constrangimentos  enfrentados  pelos  deficientes

visuais no que tange a sua insuficiência em poder ler as suas próprias cartas, ficando

a  mercê  de  outrem  para  acessar  informações  confidenciais  que  somente  a  eles
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concernem.

Partindo do princípio  constitucional  contido no  art.  5º,  inciso XII,  que afirma:  “É

inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e

das  comunicações  telefônicas,  salvo,  no  último  caso,  por  ordem  judicial,  nas

hipóteses  e  na  forma que a lei  estabelecer  para  fins  de  investigação criminal  ou

instrução processual penal”,  é inadmissível  permitirmos que pessoas tenham esse

direito  violado  em  virtude  de  uma  deficiência  sensorial  que  não  minimiza  suas

capacitações e potencialidades; entretanto, para inteirar-se de seus dados privativos,

os indivíduos em questão possuem, como única opção, permitir que seja infringida

sua particularidade, divulgando a terceiros assuntos que lhe são pertinentes.

Garantir  a  integridade  de  seus  direitos  básicos  à  liberdade,  à  privacidade  e  à

individualidade  deve  ser  nossa  preocupação  maior,  visto  que,  integrá-los  na

sociedade  e  promovê-los  à  condição  de  cidadão,  como  de  fato  o  são,  é  nosso

primordial papel.

Assim sendo, peço apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto

de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 583/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 669/2011

Estabelece o prazo de validade e a forma de revalidação das licenças ambientais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O prazo de validade das licenças ambientais outorgadas pelo poder público

estadual é de:

I - para a Licença Prévia - LP -, até cinco anos, devendo corresponder ao prazo

previsto no cronograma aprovado para elaboração dos planos, programas e projetos

relativos ao empreendimento ou atividade;

II - para a Licença de Instalação - LI -, até seis anos, devendo corresponder ao

prazo previsto no cronograma constante no plano de controle ambiental aprovado

para implantação da atividade ou empreendimento, incluindo o respectivo sistema de
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controle e qualquer outra medida mitigadora do impacto ambiental prevista para essa

fase;

III - para a Licença de Operação - LO -, no máximo dez e no mínimo quatro anos,

conforme dispuser o órgão ambiental competente.

Parágrafo  único  -  O  órgão  ambiental  competente  poderá  estabelecer  prazo  de

validade específico para a LO de empreendimento ou atividade que, por sua natureza

e  peculiaridade,  estejam  sujeitos  a  encerramento  ou  modificação  em  prazos

inferiores.

Art. 2º - As licenças ambientais poderão ter os prazos revalidados, por um período

máximo  igual  ao  concedido  anteriormente,  mediante  apresentação  de  justificação

técnica,  elaborada  conforme  o  roteiro  fornecido  pelo  órgão  de  meio  ambiente

competente.

§ 1º - A justificação técnica para a solicitação de revalidação de prazo de licença

ambiental deverá ser apresentada com antecedência mínima de cento e vinte dias da

data do vencimento de seu prazo de validade.

§ 2º - O prazo de revalidação da LO de empreendimento ou atividade que tenha

recebido penalidade prevista na legislação ambiental transitada em julgado até a data

do  requerimento  de  revalidação  será  reduzido  em  até  dois  anos,  na  forma

regulamentar, observado o limite mínimo de quatro anos.

Art. 3º - A solicitação de revalidação do prazo de LP, LI e LO será instruída com os

seguintes documentos:

I  -  cópia  da  publicação  da  comunicação  do  protocolo  do  requerimento  de

revalidação;

II - cópia da publicação da comunicação da obtenção da licença vigente;

III - comprovante do recolhimento do custo de análise;

IV - certidão negativa de débito financeiro de natureza ambiental;

V  -  relatório  de  acompanhamento  da  implantação  da  atividade  ou  do

empreendimento e do respectivo plano de controle ambiental, conforme dispuser o

órgão competente, no caso da LI;

VI  -  relatório  de  avaliação de  desempenho  ambiental  dos  sistemas  de controle

ambiental e demais medidas mitigadoras, elaborado conforme o roteiro estabelecido
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pelo órgão competente por tipo de atividade, no caso da LO.

Art.  4º  -  A  documentação  a  ser  apresentada  para  a  solicitação  de  licenças

ambientais será estabelecida na regulamentação desta lei.

§ 1º - No caso de atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, a

comprovação da averbação da reserva legal somente será exigida nos casos em que:

I - o empreendedor seja o proprietário ou possuidor da área;

II - aja relação jurídica contratual onerosa entre o empreendedor e o proprietário ou

possuidor, em decorrência do empreendimento minerário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Este projeto  de  lei  pretende dotar  o  poder  público de  mecanismos

legais capazes de evitar  que empresas que não cumpram a legislação ambiental,

bem  como  as  determinações  relacionadas  às  questões  sociais,  em  especial  as

relativas ao deslocamento das pessoas atingidas pelos empreendimentos, obtenham

qualquer  incentivo  à  continuação  de  suas  atividades  ou  quaisquer  benefícios

concedidos pelo Estado.  Por  essas razões,  aguardo de meus  pares  a aprovação

deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Elismar

Prado e Almir Paraca. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 95/2011, nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 670/2011

Dispõe  sobre  medidas  a  serem  adotadas  nos  estacionamentos  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o fornecedor de serviços, independente do ramo de sua atividade, que

ofereça ao público consumidor área própria ou de terceiros para estacionamento de

veículos automotores obrigados a observar as disposições aqui estabelecidas.

Art. 2º - É vedada a cobrança mínima de horas não utilizadas, como condição de

entrada nos estacionamentos.

§  1º  -  O disposto  neste  artigo  não se  aplica  aos  consumidores  que optem por
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serviços de pernoite, diária ou mensalista.

§ 2º - Para a cobrança de fração de hora será admitido um arredondamento de até

a metade de cada hora para facilitação da cobrança do estacionamento, ou seja, caso

seja 12h15min pode-se arredondar para 12h30min.

Art. 3º - Os estabelecimentos de que trata esta lei são obrigados a manter registros

de entrada de veículos e, em caso de extravio do ticket de estacionamento, serão

estes  consultados  para  que  o  consumidor  seja  cobrado  apenas  pelo  tempo  de

utilização do serviço.

Parágrafo único - Fica proibida multa por extravio do cartão de estacionamento.

Art. 4º - O descumprimento desta lei  acarretará ao fornecedor multa no valor de

1000 Ufir, a ser revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e

Defesa do Consumidor - Feprocon, aplicada em dobro, ocorrendo reincidência, e, em

caso de contribuinte, cassação da inscrição estadual.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Recentemente nos deparamos cada vez mais com estacionamentos

que cobram até 5 horas mínimas de pagamento, como condição para usar o serviço.

Outra situação de abuso contra os consumidores ocorre quando os estacionamentos

cobram valores exorbitantes pelo extravio do ticket de estacionamento.

Como exemplo,  temos  o  caso  do  Diamond  Mall  Shopping,  que  possui  no  seu

estacionamento  sistema de monitoramento  por  câmera  para  registrar  a entrada e

saída de veículos, entretanto obrigou um consumidor a pagar o valor de R$20,00 pela

perda de um ticket de papel extraviado, o que configura enriquecimento sem causa

por parte dos fornecedores.

Onerar  o  consumidor  injustamente  como  nos  casos  mencionados,  configura  a

prática abusiva de exigir vantagem manifestamente excessiva, conforme disposto no

art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Por todas essas razões, espero o apoio dos colegas Deputados para a aprovação

desta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio
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Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 447/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 671/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 560/2007)

Institui  devolução  proporcional  do  IPVA,  do  Seguro  Obrigatório  e  da  Taxa  de

Licenciamento  de  Veículos,  já  pagos  relativos  a  veículo  roubado,  furtado  ou  de

veículo sinistrado com perda total.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais restituirá o valor do IPVA, do Seguro Obrigatório

e da Taxa de Licenciamento de Veículos que já tenham sido pagos ao proprietário de

veículo que tenha sido roubado,  furtado ou de veículo sinistrado com perda total,

relativamente ao exercício em que tenha ocorrido o evento, na forma estabelecida

nesta lei.

Parágrafo  único  -  O  contribuinte  poderá,  para  pagamento  de  IPVA,  do  Seguro

Obrigatório  e  da  Taxa  de  Licenciamento  de  Veículos  de  outro  veículo  de  sua

propriedade ou que venha a adquirir, optar por utilizar o total do crédito que tenha por

força do quanto dispõe esta lei.

Art. 2º - São devidos o IPVA,  o Seguro Obrigatório e a Taxa de Licenciamento de

Veículos relativos ao período anterior ao evento, sendo que para a apuração desse

valor será considerado o período a partir do dia 1º de janeiro até o dia em que se

tenha dado o roubo, o furto ou o sinistro com perda total.

Art. 3º - A devolução será feita à razão de 1/12 (um doze avos) por mês futuro da

data em que se tenha dado o roubo, o furto ou o sinistro com perda total., incluindo

por inteiro o mês da ocorrência do evento.

Art.  4º - A comprovação será feita mediante Boletim de Ocorrência lavrado pela

autoridade policial competente.

Art.  5º -  O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Rogério Correia
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Justificação:  Atualmente,  no  Estado,  o  proprietário  de  veículo  que  tenha  sido

roubado, furtado ou se envolvido em acidente com perda total do veículo, não tem

direito a ser restituído proporcionalmente pelos valores pagos pelo Imposto Sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, pelo Seguro Obrigatório e pela Taxa de

Licenciamento de Veículos.

Dessa forma, o proprietário que já está sendo penalizado com a perda do bem em

razão do furto ou roubo, ainda se vê lesado por pagar por um serviço do qual não

estará recebendo uma contrapartida do Estado. Vale lembrar que o poder público tem

o  dever  constitucional  de  garantir  o  direito  à  propriedade  e  à  segurança  dos

contribuintes  e  que,  devido  à  sua insuficiência  no  caso de furto  ou  roubo,  essas

garantias não lhe são foram plenamente asseguradas.

Se  o  veículo  é  roubado,  ou  acontece  um  outro  fato  que  extinga  a  relação  de

propriedade,  deverá ocorrer  a alteração quanto ao  tributo,  uma vez que deixa de

existir  o bem que é objeto de tributação. Assim, é justo que o contribuinte que se

encontre nessa situação tenha a devolução do período pelo qual pagou o imposto.

Esse direito deverá também ser estendido ao proprietário que tenha perdido o bem,

em razão de sinistro que tenha acarretado a sua perda total pois, da mesma forma,

esse proprietário estará pagando por um serviço que não mais estará utilizando.

Por todos os motivos arrolados, pedimos a colaboração dos nobres parlamentares

para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 672/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 643/2007)

Determina a realização do zoneamento agroecológico no Estado e condiciona as

determinações e compensações desse ecozoneamento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinada a realização do zoneamento agroecológico no Estado, e

fica  condicionado  o  plantio  industrial  de  eucalipto  às  determinações  e  às

compensações desse ecozonenamento.

I - o órgão ambiental coordenará o zoneamento agroecológico do Estado, incluindo:
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a) os tipos de solo apropriados para o plantio, discriminados em cada município as

áreas consideradas propícias para o plantio de eucalipto, reservando-se as áreas de

melhor fertilidade para plantios de culturas agrícolas;

b) as condições climáticas e hídricas que influenciam o plantio em cada município;

c)  o  déficit  de  áreas  florestais  correspondentes  às  áreas  de  preservação

permanente  -  APPs  -,  e  às  reservas  legais  das  propriedades  rurais,  conforme

estabelecido na Lei nº 4.771, de 1965, respectivamente nos arts. 2º e 16.

II  -  realização de licenciamento ambiental ou florestal para plantios de eucalipto,

mediante:

a) obrigação de recuperação com essências nativas, de 5% (cinco por cento) ao

ano da área de preservação permanente e da área de reserva legal de propriedades

rurais com menos de 20% (vinte por cento), no caso de plantios de eucalipto feitos

diretamente pelo produtor ou por meio de fomento florestal;

b)  obrigação  de  plantio  de  essências  nativas  equivalentes  à  área  plantada  de

eucalipto, quando o plantio for feito por pessoa jurídica para fins industriais, devendo

o  plantio  de  nativas  ser  conduzido  por  tempo  equivalente  ao  ciclo  completo  de

exploração comercial do eucalipto.

§ 1º - Os proprietários com áreas de reserva legal inferior a 20% (vinte por cento) só

poderão fazer plantio de eucalipto para fins de produção de celulose ou para qualquer

outro fim industrial, mediante o atendimento do estabelecido na letra "a" do inciso II

deste artigo.

§ 2º - Para o cômputo do percentual equivalente de nativas a ser plantado, referido

no  item  “b”,  podem  ser  incluídas  áreas  de  reserva  legal  ou  de  preservação

permanente  recuperadas  pela  pessoa jurídica  em propriedades rurais  inclusas na

mesma bacia  hidrográfica  onde será  realizado o  plantio  de  eucalipto,  mesmo em

propriedades  onde  não  esteja  sendo  feito  o  reflorestamento,  desde  que  essa

recuperação com vegetação nativa também seja conduzida por tempo equivalente ao

ciclo completo da exploração comercial do eucalipto.

§  3º  -  Quando do  licenciamento  ambiental  ou  florestal  dos  plantios,  devem ser

definidas e exigidas as medidas cabíveis para a reabilitação da área plantada, após

cessado  o  ciclo  completo  da  exploração  industrial,  tornando-a  novamente  apta  à
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produção agrícola.

Art. 2º - Os resultados do mapeamento de que trata o artigo anterior deverão ter

ampla  divulgação  pública,  e  os  órgãos  pertinentes  organizarão  programas  para

implementá-lo.

Art. 3º - O plantio de eucalipto com fins de produção de celulose e carvão vegetal

no  Estado  de  Minas  Gerais  fica  sustado  até  a  conclusão  e  o  cumprimento  das

determinações do zoneamento agroecológico do Estado.

Art.  4º  -  Não  poderá  ser  cultivado  de  forma  contínua  com  a  monocultura  de

eucaliptos uma área superior à seguinte em porcentagem do tamanho da área total

do imóvel situado nos seguintes extratos da área:

I - de 100 a 200 hectares - poderão ser plantados no máximo 50%;

II - de 200 a 500 hectares - poderão ser plantados no máximo 30%;

III - de 500 a 1.000 hectares - poderão ser plantados no máximo 15%;

IV - de 1.000 a 2.000 hectares - poderão ser plantados no máximo 8%;

V - de 2.000 a 5.000 hectares - poderão ser plantados no máximo 5%;

VI - acima de 5.000 hectares poderão ser plantados no máximo 4%.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A  expansão  indiscriminada  do  plantio  de  eucaliptos  para  fins  de

produção de celulose em Estados como a Bahia e o Espírito Santo causou e vem

causando  intensa  destruição  ambiental,  além  de  impactos  negativos  sobre  áreas

agrícolas e agricultores.

No Estado do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa aprovou legislação ambiental

proibindo o avanço indiscriminado do plantio de eucalipto na quase totalidade dos

municípios capixabas, uma vez que essa atividade não dispõe de contrato ambiental

pelo poder público.

No Estado de Minas Gerais, as preocupações são várias, havendo que considerar

que  o  reflorestamento  com eucalipto  é  necessário  para  fornecimento  de  matéria-

prima para fins industriais, que a atividade de plantio é fonte de geração de renda

para municípios e o Estado, podendo-se citar como vantagens a geração de emprego



1338
____________________________________________________________________________

e renda, aumento de arrecadação, entre outras. No entanto, os problemas oriundos

são vários. 

Em termos ambientais, a preocupação maior é com relação à monocultura em si,

conduzida de forma indiscriminada e isenta, muitas vezes, de consideração com a

sanidade ambiental. Outra questão séria que se apresenta, é o posterior abandono

das  áreas  cultivadas  pela  espécie,  após  o  ciclo  de  exploração,  as  quais  se

transformam em verdadeiros  desertos de tocos de eucalipto.  Ainda se avoluma a

preocupação  com  a  ocupação,  pelo  eucalipto,  de  terras  de  boa  fertilidade,  que

poderiam ser  utilizadas  por  culturas  agrícolas  e  com o fato  de  a  implantação de

monocultura arbórea poder vir a ser um fator de desagregação social e econômica,

com desvalorização de pequenas e médias propriedades rurais.

A implantação de grandes áreas com monocultura de eucalipto no Estado de Minas

Gerais,  cujas terras infelizmente vem sendo degradadas pelo histórico mau uso e

pelo  descumprimento  das  legislações  ambientais  federal  e  estadual,  deve  ser

organizada, regulamentada e transformada num instrumento de desenvolvimento do

Estado, e não em mais um ônus ambiental para sua população.

Este  projeto  de  lei  visa,  portanto,  a  ordenar  e  regulamentar  a  monocultura  do

eucalipto no Estado de Minas Gerais, de modo que possa vir a ser uma atividade de

desenvolvimento  social  e  econômico  relacionada  com  a  preservação  do  meio

ambiente.

-  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 673/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 707/2007)

Regulamenta o § 8º do art. 18 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

da  Constituição  do  Estado  de  Minas  Gerais,  incorporando  a  especialidade

homeopatia na prestação de serviços de saúde na rede estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado disponibilizará a especialidade homeopatia em todos os níveis de

atenção  à  saúde,  primário,  secundário  e  terciário,  com  cronograma de  expansão

progressiva  de  suas  ações,  visando  ao  atendimento  da  demanda  por  essa
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especialidade médica nas unidades de saúde do SUS do Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  O Poder  Executivo,  através do  órgão estadual  competente,  adotará as

medidas necessárias para garantir  o acesso aos medicamentos homeopáticos aos

usuários que demandam atendimento na rede de saúde do SUS do Estado.

Art. 3º - O órgão estadual competente adotará as medidas necessárias para dotar a

rede estadual de prestação de serviços de saúde dos recursos humanos, materiais e

equipamentos visando a garantir  o  acesso da população usuária  dos serviços de

homeopatia.

§  1º  -  O  órgão  estadual  competente  promoverá  concursos  públicos  para

homeopatas - médicos, veterinários, farmacêuticos e dentistas - e para profissionais

de nível técnico, visando a suprir com recursos humanos a demanda dos serviços de

homeopatia na rede estadual do SUS do Estado do Minas Gerais.

§ 2º  -  O órgão estadual  competente fará convênio para estágio supervisionado,

remunerado ou não, com entidades e instituições legalmente autorizadas para esse

fim, com o intuito de oferecer campo prático de treinamento na rede estadual do SUS

para esses profissionais.

§  3º  -  O  órgão  estadual  competente  fará  convênio  com  instituições  legalmente

autorizadas  em  formação  profissional  de  homeopatas  com  vistas  à  capacitação

permanente dos homeopatas na rede estadual de saúde, visando a prepará-los para

a  função  de  supervisor  dos  estagiários  e  também  para  aprimoramento  técnico-

científico dos homeopatas.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com os municípios,

objetivando implantar os serviços definido nesta lei.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Rogério Correia

Justificação: A homeopatia é um sistema terapêutico que tem como base o princípio
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da  semelhança,  enunciado  por  Hipócrates  no  século  IV  a.c.  e  desenvolvido  por

Samuel Hahnemann, no século XVIII, após extensos estudos e reflexões baseados

na  observação  clínica  e  em  experimentos  realizados  na  época.  Hahnemann

sistematizou os princípios  filosóficos e  doutrinários da  homeopatia  em suas obras

"Organon da Arte de Curar" e "Doenças Crônicas" e, a partir daí, essa especialidade

experimentou uma grande  expansão  por  várias  regiões  do  mundo,  estando hoje,

firmemente implantada em diversos países da Europa, da América e da Ásia.

No Brasil, a homeopatia foi introduzida com a chegada de Benoit Mure, em 1840,

tornando-se  rapidamente  uma opção  de  tratamento  à  medicina  oficial  vigente  na

época, para grandes parcelas da população. Até as primeiras décadas desse século,

verificou-se  um  grande  crescimento  da  homeopatia,  com  a  criação  do  Instituto

Hahnemanniano do Brasil, no Rio de Janeiro, que se tornou a primeira escola de

formação  de  médicos  homeopatas  no  Brasil.  A  partir  de  então,  durante

aproximadamente cinco décadas, a medicina homeopática passou por um período de

declínio e retração em nível mundial, motivado, entre outros fatores, pelo advento da

era pasteuriana na medicina.

Na década de 70 do século passado, inicia-se um novo movimento de expansão da

homeopatia, em consonância com o crescimento dos questionamentos a respeito do

paradigma  biomecânico  que  embasa  a  medicina  oficial  e  com  a  insatisfação  de

parcelas cada vez maiores da população com a forma de organização da atenção

médica. Em 1977, a Assembleia Geral de Saúde da OMS aconselha a utilização das

práticas  não  convencionais  de  saúde  a  partir  do  ano  2000  em  todos  os  países

(Resolução  nº  30.49  de  1977).  Em  1979,  a  homeopatia  é  reconhecida  como

especialidade médica  pela  Associação Médica  Brasileira  -  AMB -,  e  é  fundada a

Associação Médica Homeopática Brasileira - AMHB.

Na segunda metade da década de oitenta, políticos de saúde progressistas, iniciam

a  implantação  de  programas  de  homeopatia  nos  serviços  públicos  de  saúde.  O

Conselho Federal de Medicina, em 1980, a inclui no rol de suas especialidades. Em

1985,  é  celebrado um convênio  plurinstitucional  entre  o  INAMPS,  a  FIOCRUZ,  a

UERJ e o IHB,  que representou o sinal verde oficial  para a institucionalização da

terapêutica homeopática nos serviços da rede pública de saúde. Nesse mesmo ano,
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em ordem de serviço do INAMPS são criados seis ambulatórios de homeopatia, entre

eles o do PAM 13 de Maio, primeiro serviço de homeopatia na rede pública do Rio de

Janeiro. 

Em 1986, as resoluções finais da VIII Conferência Nacional de Saúde recomendam

a introdução de práticas alternativas de  saúde,  entre elas  a homeopatia,  na rede

pública  de  atendimento.  A Constituição  de  1988  estabelece  a  incorporação  das

medicinas alternativas como recursos terapêuticos válidos e elegíveis como direito de

cidadania.  Ainda  nesse  ano,  a  Comissão  Interministerial  de  Planejamento  e

Coordenação, que abrangia os Ministérios da Saúde, da Educação, da Previdência

Social, do Trabalho e do Planejamento, publica a Resolução nº 4/88, de 8/3/88, na

qual  fixa  as  primeiras  diretrizes  para  a  implantação  do  atendimento  médico

homeopático nos serviços públicos e para a implementação da prática homeopática

nas unidades federadas do SUS (antigo SUDS). 

Em 1989, a AMHB passa a fazer parte do Conselho de Especialidades da AMB, e,

em 1990, é realizado o primeiro concurso para concessão de Título de Especialista

em Homeopatia, com respaldo da AMB e do CFM. Com isso, a homeopatia deixa de

ser terapêutica alternativa, para estabelecer-se como especialidade médica. 

Diante do quadro exposto, pode-se observar que o processo de institucionalização

da homeopatia no Brasil, embora tenha encontrado muitos entraves e contratempos,

vem  ocorrendo de  forma a  integrá-la  no  conjunto  das  instituições  e  das  práticas

médicas desenvolvidas no País; contudo, Minas Gerais pouco tem avançado com

relação à ampliação dessa especialidade na rede pública: os serviços estão dispersos

e as ações se dão mais em virtude do mérito pessoal de alguns profissionais, do que

de uma decisão política e institucional no sentido de sua implementação. 

Em 1990 é criada a Comissão de Saúde Pública da AMHB, formada por médicos

homeopatas que atuam na rede pública de vários Estados do País, cujos objetivos

são:  desenvolver  trabalhos  de  pesquisa  e  prestar  assessoria  técnica  junto  aos

serviços da rede pública; participar e promover discussões inerentes à implantação e

à  implementação  dos  serviços;  fomentar  o  fortalecimento  e  a  socialização  da

homeopatia.  Para  alcançar  tais  objetivos,  essa  comissão  vem  promovendo

regularmente, desde 1993, um fórum de debates com os profissionais homeopatas
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que atuam na rede pública em todo o País. 

Uma avaliação preliminar do atendimento homeopático na rede pública do País,

realizada pela  Comissão de Saúde Pública acima citada,  evidenciou os principais

problemas enfrentados no dia-a-dia dos serviços de saúde: número insuficiente de

profissionais  qualificados,  desestruturação  do  SUS,  dificuldade  de  acesso  à

medicação  homeopática,  demanda  reprimida  e  a  falta  de  decisão  política,  nos

diferentes  níveis  de  gestão,  para  assegurar  a  implantação  e  a  continuação  dos

serviços  de  homeopatia  na  rede.  Por  outro  lado,  eficiência,  resolutividade,  baixo-

custo, demanda crescente e satisfação dos usuários são algumas das conclusões de

pesquisas que mostram as vantagens da homeopatia no SUS. 

Na tentativa de superar essas dificuldades, foram sugeridos pelos profissionais de

saúde  que  responderam  ao  questionário  a  realização  de  concursos  públicos,  o

desenvolvimento  de  trabalhos  de  educação  e  divulgação  da  homeopatia,  a

distribuição  gratuita  de  medicamentos,  a  integração  com  outros  profissionais  de

saúde, uma política específica para o funcionamento da homeopatia e, a melhoria da

rede pública de saúde como um todo. 

Com a criação do SUS,  a  partir  de  1988,  os  municípios  passaram a  ter  maior

autonomia  para  a  execução  dos  serviços  e  a  definição  das  políticas  de  saúde,

levando  em  consideração  as  suas  peculiaridades.  Com  isso,  os  trabalhos  de

coordenação do atendimento à  saúde,  tradicionalmente  ligados às  Secretarias  de

Estado, vem redirecionando sua atuação para a prestação de serviços de assessoria

e acompanhamento da implantação, da implementação e da execução de modelos

assistenciais  que  atendam  às  necessidades  dos  municípios,  procurando  fornecer

subsídios técnicos que embasem tais iniciativas. 

A decisão de implantar um programa de atendimento homeopático na rede pública

de saúde deve levar em conta alguns parâmetros ligados diretamente à estruturação

dos serviços de atenção à saúde, tais como: eficiência dos procedimentos, recursos

tecnológicos  envolvidos,  custos  de  implantação  e  manutenção  do  programa,

resolutividade, satisfação da clientela e outros mais.

Em vista do atual panorama da saúde pública brasileira, de recursos escassos e

necessidades  crescentes  dos usuários  do sistema,  é  importante  que as questões
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acima colocadas  sejam  adequadamente  solucionadas,  permitindo  uma otimização

dos recursos disponíveis e uma resposta eficiente às demandas da clientela. Nesse

sentido,  a  proposta de trazer  a  homeopatia para  dentro  dos serviços da rede de

saúde  pública  pode  representar  uma  iniciativa  adequada  a  essa  realidade,  pois:

possui tecnologia adequada à satisfação das necessidades de saúde da população, a

um custo de financiamento condizente com as condições socioeconômicas e culturais

do País; tem-se mostrado de grande aceitação nos locais onde já está implantada; a

visão que a homeopatia possui do ser humano permite que os valores inerentes à

prática médica integral possam ser revitalizados, garantindo um vínculo importante

para o paciente; a homeopatia possibilita o resgate da relação médico-paciente, a

promoção da saúde, a prevenção de doenças e a “desmedicalização” e amplia a

percepção que o indivíduo possui de si mesmo e do meio em que está inserido; está

legitimada junto  a  entidades de  classe como o  Conselho Federal  de  Medicina,  a

Associação  Médica  Brasileira,  o  Conselho  Federal  de  Medicina  Veterinária,  o

Conselho Federal de Farmácia e também junto à população.

Finalizando, cabe mencionar  que em maio de 2002 em Genova, a Organização

Mundial  de Saúde apresentou um documento em apoio e incentivo a políticas de

saúde na área de medicina complementar e medicinas tradicionais. Esse documento

apresenta  como  objetivo:  o  incentivo  à  integração  dessas  práticas  no  sistema

nacional de saúde; a promoção da segurança, da eficácia e da qualidade por meio da

capacitação técnica e da normatização dos seus serviços; melhoria do acesso para a

população menos favorecida e seu uso racional pelos profissionais e pelo usuário. 

Em vista desse documento, a partir do segundo semestre de 2002, a Secretaria de

Políticas de Saúde do Ministério da Saúde, por meio da área da Promoção da Saúde,

iniciou um levantamento na rede do SUS, identificando alguns serviços que oferecem

aos  usuários  algum tipo  de prática em medicina complementar.  Além disso,  essa

mesma área do Ministério da Saúde, em documento para discussão apresentado na

III Conferência Regional Latino Americana de Promoção da Saúde e Educação para a

Saúde (São Paulo 2002), reconhece que, apesar de avançado em seus princípios, o

SUS ainda guarda em seu modelo de atenção, uma perspectiva fortemente pautada

nos fundamentos da biomedicina e propõe, como uma das estratégias de ação de
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uma Política Nacional de Promoção da Saúde, a incorporação de outras práticas e

racionalidades. E é em vista dessa concepção de rever o nosso modelo assistencial

que propomos  a criação de mecanismos que possibilitem o  desenvolvimento  e  a

sustentabilidade  das  ações  e  dos  serviços  de  homeopatia  no  Sistema Único  de

Saúde. 

- 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 674/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.507/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Espírita Fé, Amor e Luz, 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 Espírita Fé, Amor e Luz,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: A partir de reunião de um grupo de pessoas inspiradas pelo espírito do

Dr. Bezerra de Menezes, foi fundada, em 2001, a Associação Espírita Fé, Amor e Luz

com o objetivo de prestar assistência e tratamento espiritual àqueles que buscam na

fé o alento ou mesmo a cura para seus males e sofrimentos, resistentes a outros tipos

de terapia.

Já declarada a utilidade pública da Associação no âmbito municipal, cabe ao Estado

também reconhecer a importância do trabalho da entidade, que atende hoje mais de

1.200  pessoas  por  mês,  tornando-a  oficialmente  merecedora  da  atenção  da

comunidade e do poder público.

- 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.



1345
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI N° 675/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 2.536/2008)

Dispõe  sobre  reserva  de  vagas  para  menores  portadores  de  necessidades

especiais nos contratos de órgãos públicos estaduais com empresas de prestação de

serviço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os órgãos públicos das administraçõ es direta, indireta e fundacional

do Estado de Minas Gerais obrigados a exigir das empresas fornecedoras de mão-

de-obra juvenil com as quais celebrem contrato que reservem, no mínimo, 20% do

quantitativo contratado a portadores de necessidades especiais, aptos às funções a

serem desempenhadas.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considerar-se-á portador de necessidades

especiais aquele definido no inciso III do art. 2° da Lei Federal n° 10.098, de 19 de

dezembro de 2000, e no Capítulo I do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro

de 1999. 

Art. 2° - Não havendo número suficiente de candidat os portadores de necessidades

especiais para provimento das vagas contratadas, estas serão supridas por menores

não portadores.

Art. 3° - Resultando em fração o percentual de vaga s referidas no “caput” deste

artigo,  arredondar-se-á  o  resultado  obtido  para  o  número  inteiro  imediatamente

superior.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  A limitação  física  ou  mental  é  certamente  um  obstáculo  de  difícil

superação  para  uma pessoa,  especialmente  na  adolescência,  quando afloram  os

mais diferentes questionamentos existenciais. 

Nas camadas mais pobres da população, em que o indivíduo necessita muito cedo

dar  a  sua  colaboração  na  subsistência  da  família,  a  presença  da  necessidade

especial pode constituir-se fator ainda mais perverso para o adolescente que busca

uma oportunidade de trabalho, o primeiro emprego. 
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Este projeto, ao criar essa alternativa de mercado de trabalho, visa a proporcionar a

esse adolescente uma oportunidade de superar as dificuldades que a natureza lhe

impôs, criando uma possibilidade a mais para sua inclusão social.

Conto, portanto, com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei.

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

Pessoa com Deficiência para  parecer,  nos  termos do art.  188,  c/c  o art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 676/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.172/2010)

Denomina Deputado Targino Raimundo Figueiredo a rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  denominado  Deputado  Targino  Raimundo  Figueiredo  o  trecho  da

Rodovia  MG-420 compreendido  entre  o  entroncamento  com a  BR-040 e  a  ponte

sobre o Rio Paraopeba.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Nascido em Alma ( hoje Angueretá), Distrito de Curvelo, em 4/1/30,

filho de João da Silva Alves e de Maria da Conceição Figueiredo, Targino Raimundo

de Figueiredo foi Deputado Estadual na 6ª Legislatura (1967 - 1971), durante a qual

exerceu os cargos de 3º-Secretário da Comissão Executiva da Assembleia, de Vice-

Presidente e membro da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio e membro

das Comissões de Trabalho e Ordem Social e de Siderurgia e Mineração. Foi Vice-

Prefeito  de Curvelo  e  assumiu  a  Prefeitura  com a  saída  do  titular,  indicado para

Secretaria  de  Estado.  Vereador  na  cidade,  representou  Angueretá  na  Câmara

Municipal de Curvelo.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 677/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.219/2010)

Denomina Prefeito Aveny Ribeiro Rocha a rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito Aveny Ribeiro Rocha a Rodovia AMG-900, código

3215, que liga o Município de Serranópolis de Minas ao Município de Porteirinha.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  Pai  do  atual  Prefeito  Municipal  de  Serranópolis  de  Minas,  Aveny

Ribeiro  Rocha  foi  Vereador  em  Porteirinha,  representando  o  então  Distrito  de

Serranópolis  na  Câmara  Municipal.  Após  a  emancipação,  pela  qual  foi  um  dos

principais batalhadores, Aveny Ribeiro Rocha foi eleito, em 1996, o primeiro Prefeito

do Município de Serranópolis de Minas, falecendo durante o exercício do mandato.

Durante a sua gestão, reformou totalmente a praça da cidade, doou loteamento para

a  construção  de  casas  destinadas  a  pessoas  carentes  e  construiu  escola  na

Comunidade do Touro, até hoje um dos melhores estabelecimentos de ensino do

Município.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 678/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.914/2010)

Dá denominação à rodovia que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Pedro Dias do Nascimento a Rodovia LMG-610, que liga

o Município de Pedra Azul ao Município de Mata Verde.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Nascido em Encruzilhada, Estado da Bahia, a 12 de outubro de 1913,
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Pedro Dias  do  Nascimento  foi  condutor  de  boiada da região  de  Pedra  Azul  para

Montes Claros, fazendeiro e fabricante de cachaça. Líder comunitário na comunidade

de Córrego da Saudade, onde não media esforços para resolver problemas diversos,

Pedro  do  Araçaji,  como  era  conhecido,  empenhou-se  no  conserto,  abertura  e

reabertura de vias de acesso na região. Certamente por ter sido tropeiro, sabia da

importância  das  estradas  e,  através  de  mutirão,  reabriu  a  estrada  da  Fazenda

Saudade até a Fazenda Lua Nova, numa extensão de 10km.

Foi o mentor do projeto de abertura da estrada que liga o Povoado de Araçaji ao

Povoado de Pombos, por onde atualmente passa a LMG-610, rodovia que liga Pedra

Azul a Mata Verde. Faleceu em Pedra Azul, em 19/5/2006. Sem ter sido efetivamente

um  funcionário  do  DER,  foi,  sem  dúvida  alguma,  um  rodoviário,  razão  pela  qual

entende-se ser ele merecedor da homenagem que ora se propõe.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 679/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.178/2007)

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular o apoio

a projetos de assistência social no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece normas de incentivo fiscal para as pessoas jurídicas que

apóiem financeiramente a realização de projeto de assistência social no Estado.

Parágrafo único - Entende-se por projeto de assistência social aquele empreendido

por  organização  não  governamental  regularmente  inscrita  no  órgão  estadual

competente que tenha por objetivo:

I - a proteção da família, de gestantes, de crianças, adolescentes e idosos;

II - a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança alimentar e

nutricional sustentável;

III - a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração ao mercado de

trabalho e da capacitação profissional;

IV - a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência.
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Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I  -  incentivador  o  contribuinte  tributário  ou  a  pessoa  jurídica  que  apóie

financeiramente projeto de assistência social;

II - empreendedor o promotor de projeto de assistência social.

Art.  3º  -  Para  habilitar-se  ao  recebimento  de  recursos  na  forma  desta  lei,  o

empreendedor deve comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos:

I - estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois anos;

II - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;

III - ter devidamente prestado contas, no órgão apropriado, do último recurso que

tenha eventualmente recebido do poder público estadual;

IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos ou bonificações, nem

conceder  remuneração,  vantagens  ou  benefícios  a  seus  dirigentes,  conselheiros,

associados, instituidores ou mantenedores;

V - ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição congênere, no caso de

sua dissolução;

Art.  4º  -  O  contribuinte  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e de Comunicação -  ICMS -  que apoiar  financeiramente projeto de

assistência social poderá deduzir do valor do imposto devido mensalmente até 50%

(cinqüenta por cento) do montante dos recursos aplicados no projeto, na forma e nos

limites estabelecidos por esta lei.

§ 1º - A dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder 3% (três por

cento) do valor do ICMS devido no período,  até atingir  o  valor  total  dos recursos

dedutíveis.

§ 2º - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta dias após o

efetivo repasse dos recursos ao empreendedor.

Art. 5º - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para efeito do

art.  3º não poderá exceder,  relativamente ao montante da receita líquida anual do

imposto, os seguintes percentuais:

I - 0,15% (zero vírgula quinze por cento), no exercício de 2007;

II - 0,20% (zero vírgula vinte por cento), no exercício de 2008;
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III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), no exercício de 2009;

IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento), nos exercícios de 2010 e seguintes.

Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o projeto de assistência

social aprovado deverá aguardar o exercício fiscal seguinte para receber o incentivo.

Art.  6º  -  O  contribuinte  com débito  tributário  inscrito  em dívida  ativa  até  31  de

dezembro de 2005 poderá quitá-lo com desconto de 95% (noventa e cinco por cento)

sobre a multa e os juros de mora incidentes sobre o débito principal, desde que apóie

financeiramente projeto de assistência social  e  atenda os requisitos  estabelecidos

nesta lei.

§  1º  -  Para  obter  o  benefício  previsto  no  "caput"  deste  artigo,  o  contribuinte

incentivador  apresentará  requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda

acompanhado de documento que comprove a aprovação de projeto de assistência

social  pelo  órgão  estadual  competente  e,  no  prazo  de  cinco  dias  úteis  do  seu

deferimento,  deverá  efetuar  o recolhimento  do  valor  obtido  após  o  desconto,  nas

seguintes condições:

I - 80% (oitenta por cento) serão recolhidos por meio de Documento de Arrecadação

Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o pagamento de tributos estaduais;

II  -  20%(vinte  por  cento)  serão  repassados  diretamente  pelo  contribuinte

incentivador ao empreendedor ou ao Fundo Estadual de Assistência Social – Feas –,

cuja movimentação ficará a cargo do órgão estadual  competente, na forma e nas

condições estabelecidas na lei que instituiu o fundo e em regulamento.

§ 2º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º deste artigo importa

na confissão do débito tributário.

§ 3º  -  O disposto neste  artigo  não se aplica ao crédito inscrito  em dívida ativa

decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito

passivo.

§ 4º - Não serão devidos honorários advocatícios no caso de quitação do débito nas

condições especificadas no “caput” deste artigo.

Art.  7º  -  O valor  dos recursos deduzidos na forma do art.  5º,  bem como o dos

recursos repassados na forma do inciso II do § 1º do art. 7º, será de, no máximo, 90%

(noventa por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o
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qual deverá financiar com recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de

contrapartida, nos termos definidos em regulamento.

Art.  8º - É vedado o pagamento de salários ou de remuneração a entidades de

assistência social com recursos provenientes da aplicação desta lei.

Art.  9º  -  Para  receber  apoio  financeiro com recursos provenientes  da  aplicação

desta lei, o projeto de assistência social deverá ser previamente aprovado pelo órgão

estadual competente, nos termos da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996.

§  1º  -  Apresentado ao órgão estadual  competente,  o  projeto  será  apreciado na

forma e nos prazos estabelecidos em regulamento, para que, se aprovado, a despesa

fixada seja prevista na Lei Orçamentária do ano fiscal subseqüente.

§ 2º - O órgão responsável pela análise dos projetos estabelecerá o limite máximo

de  recursos  a  ser  concedido  a  cada  projeto,  ouvida  a  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda.

§ 3º - A Secretaria de Estado de Fazenda será informada sobre a aprovação de

projeto  para  as  providências  cabíveis  e  a  inclusão  dos  valores  do  incentivo  na

margem de renúncia fiscal a ser estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO - para o ano fiscal subseqüente.

Art. 10 - Os recursos depositados na forma estabelecida no § 1º do art. 6º terão

20% (vinte por cento) do total aplicados, obrigatoriamente, em projetos de assistência

social no Estado.

Art. 11 - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a órgão ou entidade

da administração pública direta e indireta de qualquer esfera federativa.

Art. 12 - É vedada a concessão do incentivo fiscal nos termos desta lei a projetos

em  que  seja  beneficiário  o  próprio  contribuinte  incentivador  ou  qualquer  de  seus

sócios.

Parágrafo  único  -  A  vedação  prevista  no  "caput"  deste  artigo  estende-se  aos

ascendentes, aos descendentes em primeiro grau e aos cônjuges e companheiros

dos sócios.

Art. 13 - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei, deverá constar,

obrigatoriamente, a menção do apoio institucional do governo do Estado.

Art. 14 - O incentivador ou o contribuinte que utilizar indevidamente os benefícios
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desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido efetivamente

aplicado no projeto, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II - pagamento do débito tributário de que trata o "caput" do art. 6º, acrescido dos

encargos previstos em lei.

Art.  15  -  As  entidades  de  classe  representativas  dos  diversos  segmentos  da

assistência social terão acesso, em todos os níveis, à documentação referente aos

projetos financiados nos termos desta lei.

Art. 16 - É vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente de assistência

social.

Art. 17 - O empreendedor deverá, no prazo de sessenta dias após a execução do

projeto, apresentar ao órgão estadual competente, nos termos do inciso X do art. 13

da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, a prestação de contas detalhadas, contendo

os recursos recebidos e os valores despendidos, de acordo com as normas vigentes

que disciplinam a matéria.

§ 1º - O órgão estadual competente deverá elaborar parecer sobre a prestação de

contas do empreendedor em, no máximo, quarenta e cinco dias.

§  2º  -  A prestação  de  contas  apresentada  pelo  empreendedor  ficará  sujeita  à

apreciação da Auditoria-Geral do Estado.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Luiz Henrique

Justificação:  A proposição em epígrafe  dispõe sobre  a  concessão de incentivos

fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos de assistência social no

Estado,  desde  que  o  contribuinte  apóie  financeiramente  projetos  aprovados  pelo

Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas. 

Esta  proposição  tem  como  origem  o  Projeto  de  Lei  nº  2.236/2005  por  mim

apresentado na legislatura passada e que recebeu parecer pela aprovação em todas

as comissões em que foi analisado em primeiro turno. No entanto não logramos sua

inclusão na ordem do dia para apreciação pelo Plenário.

No momento  em  que  se  busca cada  vez mais  o  envolvimento  do  conjunto  da
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sociedade na criação de uma rede de proteção e promoção social, esta proposta de

incentivo à integração do setor privado no financiamento desse tipo de atividade se

reveste  da  maior  importância,  não  apenas  pela  possibilidade  de  ampliação  dos

recursos a serem aplicados, mas também pela possibilidade de promoção de maior

descentralização e diversificação da ação, permitindo melhor adaptação à realidade e

às necessidades de cada local. Esse é um aspecto importante a se levar em conta,

em se tratando de Minas Gerais, caracterizado por profundas diferenças regionais.

Considerando a importância de se retomar esta discussão já incorporando o avanço

obtido  anteriormente,  reapresento  esta  proposta  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça no Parecer para o 1º Turno do

Projeto de Lei nº 2.236/2005.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 680/2011 

(Ex-Projeto de Lei nº 3.437/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de blindagem nas viaturas

das Polícias Civil e Militar do Estado e nos Postos de Observação e Vigilância - POVs

- e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  carros  utilizados  pela  Polícia  Civil  do  Estado  e  os  destinados  ao

policiamento ostensivo pela Polícia Militar do Estado, especialmente em áreas com

índices  de  criminalidade  reconhecidamente  elevados,  bem  como  os  Postos  de

Observação e Vigilância - POVs - da Polícia Militar do Estado serão equipados com

sistema de blindagem contra disparos balísticos.

Art. 2º - O sistema de blindagem contra disparos balísticos dos carros abrangerá o

para-brisa  dianteiro,  os  vidros  e  os  painéis  das  portas  dianteiras  e  das  colunas

dianteiras  e  centrais,  ao  passo  que  a  blindagem  dos  Postos  de  Observação  e

Vigilância compreenderá portas e vidros.

Art.  3º  -  Os  postos  já  instalados sofrerão adaptações para atender  ao disposto

nesta lei.

Art.  4º  -  O  sistema  de  blindagem  previsto  nesta  lei  será  implementado
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gradativamente, sendo o quantitativo de carros, o número de Postos de Observação e

Vigilância  e  sua  localização  definidos  em  consonância  com  o  planejamento  e  as

prioridades  estabelecidos  pelo  Comando  da  Polícia  Militar  do  Estado  e  pela

Secretaria de Estado de Defesa Social,  no prazo de um ano contado da data da

publicação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Luiz Henrique

Justificação:  Oferecer  condições  dignas  para  o  pleno  exercício  dos  elevados

encargos atribuídos aos policiais no combate à violência e à criminalidade constitui

obrigação do Estado.

Presenciamos uma realidade trágica. Os criminosos estão se armando de forma

cada vez mais aprimorada, ao mesmo tempo em que são destinados aos nossos

policiais equipamentos ultrapassados, de reduzido poder de fogo.

As  Polícias  Militar  e  Civil  do  Estado  já  não  podem  conviver  com  tão  desigual

realidade.  Assim,  propomos  a  instalação,  pelo  poder  público,  de  sistema  de

blindagem para segurança balística em todas as viaturas que atuem efetivamente no

combate à criminalidade e à violência.

O mercado de blindagem de veículos desenvolveu-se desmedidamente no Brasil,

nos últimos anos, devido aos sequestros e assaltos. As empresas nacionais possuem

qualidade de serviços compatível com as de países do Primeiro Mundo e poderão

aperfeiçoar ainda mais a proteção que pretendemos proporcionar.

Iniciativas  como  esta  são  necessárias  para  que  a  população  tenha  segurança

pública  de  qualidade.  Com  policiais  motivados  e  equipados  de  forma  adequada,

certamente a criminalidade será reduzida em nosso Estado.

A matéria objeto desta proposição se insere no âmbito de competência do Estado,

por força do disposto no § 1º do art. 25 da Constituição da República, combinado com

o art. 9º da Carta Estadual.

Além disso, o projeto se coaduna com o art. 2º, V, da Constituição mineira, que

preceitua  ser  objetivo  prioritário  do  Estado,  entre  outros,  criar  condições  para  a

segurança e a ordem públicas.
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Por fim, inexiste irregularidade quanto à deflagração do processo legislativo, uma

vez  que  o  tema  da  proposição  não  se  enquadra  entre  as  matérias  de  inciativa

privativa previstas no art. 66 da Constituição Estadual.

-  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 681/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.648/2010)

Dispõe sobre as diretrizes para o planejamento e a gestão das políticas públicas de

saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS - no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TÍTULO I

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º - Esta lei estabelece as diretrizes básicas para o planejamento, a formulação

e a gestão das políticas públicas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde -

SUS - no Estado.

TÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º - A organização e o funcionamento do SUS no Estado estão balizados pelos

seguintes princípios e diretrizes constitucionais:

I - saúde como direito de todos e dever do Estado;

II - acesso igualitário às ações e aos serviços de promoção, proteção e recuperação

da saúde;

III - direção única em cada esfera de governo;

IV - integralidade da assistência, que assegure serviços preventivos e curativos e,

nesses últimos, o acesso a todos os níveis de assistência e tipos de procedimentos;

V - descentralização, observados o Plano Estadual de Saúde e o Plano Diretor de

Regionalização;

VI - participação da comunidade, por meio dos órgãos de controle social, nos quais

metade de seus membros represente os  usuários do SUS,  e a outra metade,  os

provedores públicos e privados.
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TÍTULO III

DA GESTÃO ESTADUAL DA SAÚDE

CAPÍTULO I

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO

DIRETA E INDIRETA VINCULADOS AO SUS NO ESTADO

Art. 3º - Os órgãos da administração pública direta e indireta que compõem o SUS

no Estado deverão pautar as suas ações observando as seguintes diretrizes:

I - realização de ações organizadas, normatizadas e padronizadas;

II - exercício das atividades fiscalizadora e reguladora voltadas para o alcance da

qualidade;

III - uso de novas ferramentas de trabalho, desenvolvendo modernos sistemas de

gestão que visem maior eficiência das unidades assistenciais e administrativas para o

cumprimento do objetivo precípuo, que é o de prestar a melhor assistência ao usuário

do SUS;

IV - desenvolvimento de trabalhos de pesquisa e especialização na área da saúde

pública;

V  -  formulação  e  execução,  considerando  o  ensino  e  a  prática,  de  forma

descentralizada e voltada para a promoção da saúde, de estratégias educacionais

permanentes adaptadas à realidade de cada localidade, atendendo às necessidades

das microrregiões e macrorregiões do Estado com a formação de recursos humanos

para áreas de prevenção e controle de riscos à saúde;

VI  -  atuação na produção de insumos de forma a atender  às  necessidades da

população, observados os programas vigentes e as metas de eficiência e efetividade

a serem atingidas;

VII  -  atuação na área  de  sangue  e  hemoderivados  com  o  aperfeiçoamento  da

fiscalização e a realização de pesquisas sistemáticas. 

Art. 4º - A gestão do sistema estadual de saúde será exercida pela Secretaria de

Estado  de  Saúde  -  SES  -,  à  qual  compete  planejar,  organizar,  dirigir,  coordenar,

executar,  controlar  e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  à

prevenção, à preservação e à recuperação da saúde da população.

Art. 5º - No exercício da sua competência, deverá o órgão gestor estadual do SUS
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formular objetivos, diretrizes e metas, a serem alcançados periodicamente.

§ 1º - A formulação prevista no “caput” deste artigo será expressa no Plano Mineiro

de Desenvolvimento Integrado,  no  Plano Plurianual  de  Ação Governamental  e no

Plano Estadual de Saúde e estará explicitada na Programação Anual de Saúde.

§ 2º - O Plano Estadual de Saúde e a Programação Anual de Saúde deverão ser

encaminhados à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais para acompanhamento.

§  3º  -  O  gestor  estadual  de  saúde  comparecerá  semestralmente  perante  a

Comissão de Saúde da Assembleia  Legislativa  para apresentar  relatório  gerencial

dispondo sobre a execução da Programação Anual de Saúde.

Art. 6º - Para o alcance dos seus objetivos, a gestão estadual do SUS formulará

estratégias voltadas para a formação de redes de atenção à saúde de abrangência

local, microrregional e macrorregional, considerando:

I - a execução de todas as ações de forma efetiva, eficiente e que promova a plena

conexão entre os gastos públicos e os resultados esperados; 

II - a melhoria da qualidade e o aumento da expectativa de vida da população;

III  -  a  mudança  no modelo  de  atenção  à  saúde,  evitando  a  fragmentação  dos

sistemas  de atendimento  e  a  prevalência  das  condições  agudas  de saúde  como

orientadoras da atuação da gestão;

IV - a busca da economia de escala e de escopo, com o desenvolvimento de uma

aplicação ou utilização otimizada dos recursos do SUS; 

V - realização de investimentos na atenção primária e em vigilância em saúde, com

enfoque em promoção e prevenção, buscando a desospitalização;

VI  -  a  destinação de investimentos que privilegiem a melhoria  da equidade dos

serviços, utilizando-se de índices de necessidade para a alocação dos recursos; 

VII - a busca da manutenção do equilíbrio entre o acesso aos serviços e a escala,

evitando-se gerar ineficiência e baixa qualidade;

VIII - a utilização de sistemas informatizados para o planejamento, monitoramento e

avaliação das ações de saúde e na gestão dos serviços;

IX -  o desenvolvimento dos recursos humanos, com a priorização da gestão de

pessoas como instrumento essencial para a implantação das políticas de saúde;
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X - a promoção do desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação em saúde e a

difusão do conhecimento científico;

XI  -  a  consolidação  da  economia  da  saúde  como  instrumento  integrante  do

planejamento em saúde, fundamental para a tomada de decisões;

XII - a estipulação de prêmios diversos a serem utilizados como mecanismos de

competição positiva para o alcance dos resultados esperados;

XIII - a utilização de sistemas integrados de informação sanitária e demográfica.

Parágrafo único - Para os fins desta lei conceituam-se redes de atenção à saúde

como  o  conjunto  de  serviços  de  saúde  coordenados  pela  atenção  primária  e

vinculados entre si por uma missão única, objetivos comuns e ações cooperativas e

interdependentes, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral à população.

CAPÍTULO II

DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO

Art. 7º - No Estado de Minas Gerais, os processos de planejamento das políticas

públicas  de  saúde  deverão  ser  desenvolvidos  de  forma  integrada,  articulada  e

cooperativa, com a participação efetiva dos entes federados que compõem o SUS.

Art. 8º - Na formulação do planejamento considerar-se-á obrigatoriamente:

I - as necessidades de saúde da população;

II  -  a  adoção  obrigatória  de  instrumentos  de  planejamento  no  âmbito  das

microrregiões e macrorregiões de saúde do Estado;

III - a integração entre os instrumentos de planejamento de cada ente federado;

IV - a adoção do monitoramento e da avaliação como elementos estratégicos para a

gestão;

V - o estímulo à cooperação permanente entre os entes federados, inclusive com a

adoção de incentivos à implantação de consórcios públicos.

TÍTULO IV

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS

CAPÍTULO I

DOS PROGRAMAS E AÇÕES

Art.  9º - As políticas públicas estaduais serão traduzidas em programas e ações

voltados para os seguintes aspectos:
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I - atenção primária à saúde;

II  -  atenção  às  condições  de  saúde  prioritárias,  segundo  as  necessidades

epidemiológicas da população; 

III - regionalização da assistência;

IV - assistência farmacêutica;

V - vigilância em saúde;

VI  -  fortalecimento  das  redes  municipais  de  saúde  e  estímulo  à  cooperação

intermunicipal de saúde;

VII - educação permanente;

VIII - programas específicos.

CAPÍTULO II

DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Art.  10  -  Na  estruturação  do  sistema  estadual  de  saúde  a  universalização  da

atenção primária deverá ser o centro das ações públicas, devendo a sua expansão e

a sua qualificação compor o conjunto de prioridades da política de saúde.

Art.  11 -  Para fins deste capítulo, entende-se como atenção primária à saúde o

conjunto integrado de ações de primeiro contato com o sistema, de orientação familiar

e comunitária, articulado a um sistema de promoção, prevenção e assistência integral

à saúde.

Art. 12 - O Estado instituirá e manterá programa destinado a aprimorar a cobertura

e a qualidade da atenção primária em saúde.

Art. 13 - O programa estará pautado nas seguintes diretrizes: 

I  -  no  repasse  de recursos,  tendo por  base o  princípio  da  equidade,  do  fundo

estadual de saúde para os fundos municipais, a título de incentivos de custeio mensal

e investimentos anuais na estrutura física e para a aquisição de equipamentos;

II - na criação do plano de investimentos dos municípios;

III  -  nos processos de otimização das unidades de atenção primária  em saúde,

considerando:

a) a descentralização da aprovação de projetos arquitetônicos;

b) a incorporação de modelos padronizados para as unidades do SUS;

c)  a  criação  de  fluxo  para  acompanhamento  das  obras  e  de  indicadores  de
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acompanhamento;

IV - na elaboração de relatórios gerenciais;

V -  na realização de planos diretores,  de acordo com as linhas gerais  a serem

estipuladas pela gestão estadual;

VI - na elaboração e utilização de linhas-guia e de protocolos para a gestão da

clínica; 

VII - na informatização do registro do paciente com cadastros referentes à família e

ao cidadão, registros clínicos do paciente com acompanhamento de forma integral,

além de informações de diagnósticos, intervenções e procedimentos executados;

VIII  -  na integração das equipes de atenção primária,  por  meio de sistemas de

telecomunicação, aos centros universitários de referência, responsáveis pelo suporte

às demandas dos municípios, difundindo conhecimentos e melhorando a qualidade

do  atendimento,  bem  como  facilitando  o  acesso  da  população  às  consultas

especializadas, evitando assim o deslocamento do paciente para outras cidades;

IX - na utilização intensiva dos meios de educação a distância através do uso dos

canais  de  telecomunicação  e  na  adoção  de  estratégias  presenciais  de  educação

permanente  privilegiando  parcerias  com  as  instituições  de  ensino  universitário

existentes no Estado.

CAPÍTULO III

DA ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE SAÚDE PRIORITÁRIAS SEGUNDO AS

NECESSIDADES EPIDEMIOLÓGICAS DA POPULAÇÃO 

Art. 14 - Além das ações previstas para a atenção primária, manterá o Estado, de

forma articulada, programas destinados a:

I - reduzir a mortalidade infantil e a materna;

II  -  ampliar  a  longevidade e  a  qualidade  de  vida  dos  portadores  de  condições

crônicas, especialmente as de maior impacto epidemiológico;

III - melhoria das condições de vida do idoso;

IV  -  reduzir  a  morbimortalidade  por  condições  agudas  de  maior  impacto

epidemiológico.

Art.  15  -  Os  programas  previstos  no  artigo  anterior  terão  como  diretrizes  e

estratégias fundamentais:
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I - a estruturação de redes de atenção, qualificadas e construídas em um processo

de mobilização social;

II - a promoção da integração dos pontos de atenção à saúde;

III - a destinação de recursos anuais para investimento e mensais para custeio das

ações;

IV - a elaboração e implantação de linhas-guia de atenção, visando à organização

dos serviços e estimulando o funcionamento adequado da rede;

V - a implantação de centros ambulatoriais e hospitalares de referência secundária

nas microrregiões e de referência terciária nas macrorregiões;

VI - a realização de capacitações para os profissionais e a implantação de comitês

de  prevenção  de  mortalidade  de  grupos  populacionais  específicos,  visando  à

melhoria da qualidade das informações;

VII - o estímulo a programas de melhoria da qualidade dos serviços de saúde do

SUS;

VIII - o estímulo ao melhoramento da infraestrutura das unidades de atendimento;

IX  -  a  priorização  da  promoção  de  hábitos  saudáveis  de  vida,  do  diagnóstico

precoce e da atenção de qualidade para os portadores dessas patologias;

X  -  a  definição  de  diretrizes  para  a  melhoria  da  assistência  farmacêutica  aos

pacientes.

CAPÍTULO IV

DA REGIONALIZAÇÃO

Art.  16  -  O  Estado  institucionalizará  e  manterá  sistemas  microrregionais  e

macrorregionais  de  serviços  de  saúde  estruturados  de  forma  a  privilegiar  a

cooperação entre os entes federados.

Art. 17 - A estruturação das micro e macrorregiões de saúde observará:

I  -  a  definição  de  espaços  regionais  de  atendimento  por  níveis  de  atenção

considerando a densidade tecnológica e a sua distribuição espacial;

II - a oferta de serviços buscando agregar um conjunto de municípios em sistemas

cooperativos que possam garantir maior eficiência e qualidade;

III  -  a observância do princípio da economia de escala e de escopo, evitando a

fragmentação  e  a  pulverização  dos  recursos,  visando  não  permitir  a  perda  da
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eficiência e da qualidade;

IV - a redução dos custos de deslocamento dos usuários; 

V - a manutenção de instâncias permanentes de negociação e pactuação; 

VI - o estímulo à execução de ações cooperativas entre os sistemas estadual e

municipais de saúde, visando garantir  o acesso aos serviços, a resolutividade e a

qualidade das ações;

VII - a redução das desigualdades sociais e territoriais, promovendo a eqüidade e

garantindo a integralidade na atenção a saúde. 

Art.  18  -  Para  fins  da  organização  da  regionalização  da  assistência  manterá  o

Estado instrumento de planejamento que vise organizar e implementar o modelo de

serviços  assistenciais  dentro  dos  princípios  preconizados  pelo  SUS,  garantindo  o

acesso dos cidadãos a todos os níveis de atenção.

Art.  19  -  As  macrorregiões  e  as  microrregiões  sanitárias  serão  estabelecidas

observando-se:

I  -  a densidade tecnológica possível  por nível  e as necessidades em cada uma

delas;

II - a otimização dos recursos financeiros, de forma a atender a um maior número

de pessoas, sem, no entanto, gerar desperdícios;

III - ajustes periódicos, no mínimo a cada dois anos, visando à economia de escala,

acessibilidade viária e geográfica e o atendimento em serviços de qualidade.

Parágrafo único - O gestor estadual de saúde deve ter como objetivo estratégico

que o usuário do sistema encontre serviços de atenção primária em seu Município, de

média complexidade dentro da microrregião a que pertence, devendo recorrer aos

pólos macrorregionais apenas para procedimentos de alta complexidade.

Art.  20  -  No  âmbito  das  ações  de  regionalização  deverá  o  Estado  implantar  e

manter programas que visem aprimorar a qualidade da programação e da regulação

em saúde, do transporte em saúde, da assistência hospitalar e da rede de urgência e

emergência.

Seção I

Da Programação e da Regulação

Art. 21 - O Estado manterá instrumento de planejamento físico-orçamentário dos
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serviços de saúde de forma a garantir o acesso da população aos serviços de média

e de alta complexidade não disponíveis em todos os Municípios.

Parágrafo único - O instrumento previsto neste artigo será disponibilizado a todos

os Municípios do Estado através de um sistema informatizado de programação.

Art. 22 - A programação em saúde será estabelecida a partir da fixação de metas

quantitativas e financeiras de prestação de serviços de saúde, acordadas entre os

Municípios no âmbito das comissões intergestores, e definidas através de critérios e

parâmetros técnicos que devem guardar relação com os princípios de universalidade,

integralidade e equidade do acesso, a regionalização e a hierarquização dos serviços

de saúde.

§  1º  -  A programação mencionada  neste  artigo  deverá  estar  articulada com os

planos de regionalização e envolverá recursos orçamentários federais, municipais e

estaduais, devendo ser revista periodicamente a partir da observância de parâmetros

demográficos, epidemiológicos e de equidade.

§ 2º - Os recursos estaduais serão, preferencialmente, transferidos fundo a fundo,

com  sistemas  de  pagamento  feitos  por  orçamento  global  ou  por  pagamento,

considerando-se a população territorialmente abrangida.

Art.  23 -  O Estado destinará recursos complementares ao orçamento federal  da

programação assistencial, a serem utilizados de acordo com as disposições definidas

no âmbito da comissão intergestores estadual.

Art.  24  -  Para  o  cumprimento  dos pactos  firmados  na programação em saúde,

deverá o Estado, em articulação com os Municípios e visando à garantia do acesso

do  cidadão  aos  serviços  de  saúde,  manter  um  sistema  de  regulação  para

acompanhamento, avaliação e diagnóstico, possibilitando ajustes no planejamento e

otimizando o financiamento dos serviços.

Art.  25  -  Para fins  do  artigo anterior,  manterá  o Estado estruturas operacionais

regulatórias  permanentes,  organizadas  em  redes  informatizadas,  regionalizadas,

hierarquizadas  e  resolutivas  nos  vários  níveis  de  complexidade  do  processo

assistencial.

Art.  26  -  As  estruturas  operacionais  mencionadas  no  artigo  anterior,  com

funcionamento em horário integral, terão como objetivos:
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I - agilizar a troca de informações de regulação entre as unidades administrativas e

executivas dos serviços de saúde;

II - organizar de forma equânime o acesso da população aos serviços de saúde;

III - padronizar e manter protocolos assistenciais e operacionais;

IV  -  instrumentalizar  os  fluxos  e  os  processos  relativos  aos  procedimentos

operacionais de regulação da assistência;

V - implementar rede informatizada de suporte ao modelo de regulação, integrando

as  diversas  estruturas  operacionais  regulatórias  em  um  modelo  cooperativo  de

atuação;

VI - estabelecer protocolos assistenciais e operacionais padronizados e pactuados,

visando à equidade no atendimento;

VII - garantir o acesso, através do referenciamento adequado, das solicitações de

consultas especializadas, exames e procedimentos;

VIII  -  garantir  a  alternativa  assistencial  adequada  diante  das  solicitações  de

utilização de leitos  para procedimentos eletivos e de urgência ou emergência aos

usuários dos Municípios pertencentes a uma determinada área de abrangência.

Seção II

Do Transporte em Saúde

Art. 27 - O Estado desenvolverá, implantará e manterá, formando uma rede regional

solidária  e  articulada,  programa  destinado  a  constituir  um  sistema  logístico  de

organização dos fluxos e de transporte de pessoas em busca de atenção à saúde na

esfera eletiva e de amostras de exames complementares.

Art. 28 - O sistema previsto no artigo anterior será constituído considerando-se:

I - a elaboração das melhores rotas;

II - a aquisição e a doação de veículos para atender às microrregiões de saúde;

III  -  a  implementação  de  um  sistema  de  agendamento  eletrônico  apoiado  na

interface da programação em saúde;

IV - a cooperação com os sistemas municipais, de forma a envidar esforços para a

contratação do pessoal necessário ao desempenho dos serviços;

V - a integração do transporte de amostras de análises clínicas no sistema.
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Seção III

Do Apoio à Rede Hospitalar

Art.  29  -  O  Estado,  para  consolidar  a  oferta  da  atenção  hospitalar  nos  pólos

macrorregionais  e  microrregionais  de  saúde  desenvolverá,  implantará  e  manterá

programa destinado a contribuir para o desenvolvimento da rede hospitalar vinculada

ao SUS em Minas Gerais.

Art. 30 - O programa terá como ações estratégicas:

I - a destinação de incentivos financeiros adicionais aos recursos da programação

em saúde, alocados segundo as necessidades regionais, como estímulo ao aumento

da qualidade e da eficiência;

II - a utilização dos recursos financeiros nas redes de atenção à saúde prioritárias e

em programas de qualidade dos hospitais;

III - a instrumentalização através de lógica contratual, com a assinatura de termo de

compromissos recíprocos;

IV - a oferta de atividades educacionais voltadas para a gestão hospitalar;

V - a parceria com os gestores locais e a cooperação técnica permanente.

Art.  31 -  Os instrumentos contratuais  celebrados com as entidades hospitalares

conterão cláusulas que disponham sobre:

I - o estabelecimento de objetivos estratégicos;

II - a identificação de medidas de melhoria na gestão; 

III - a definição de indicadores de desempenho;

IV - a determinação de metas concretas e verificáveis, vinculadas aos recursos a

serem transferidos;

V - a aplicação de sanções relacionadas com o descumprimento das metas.

Art. 32 - A gestão estadual deverá realizar o acompanhamento da execução dos

compromissos,  assim  como  o  monitoramento  e  a  avaliação  do  programa  e  da

situação dos hospitais integrantes do programa.

Parágrafo único - Para o cumprimento do previsto no “caput” deste artigo, poderão

ser constituídas comissões compostas pela gestão estadual e municipal em âmbito

estadual e regional.

Art. 33 - O incentivo financeiro será repassado mensalmente aos hospitais e será



1366
____________________________________________________________________________

composto de uma parte fixa e outra variável.

Parágrafo  único  -  Somente  terão  direito  ao  recebimento  da  parte  variável  do

incentivo  financeiro  as  instituições  hospitalares  que  cumprirem  as  metas  de

desempenho estipuladas pelo poder público, mesmo que parcialmente.

Art. 34 - O Estado implantará e manterá, ainda, um programa de qualidade que leve

os hospitais a ele vinculados a atingir padrões de segurança e qualidade de acordo

com  os  padrões  definidos  por  entidades  nacional  ou  internacionalmente

reconhecidas.

Seção IV

Da Urgência e Emergência

Art. 35 - A gestão estadual de saúde manterá programa destinado à estruturação e

ao fortalecimento do atendimento de urgência e emergência no Estado.

Art. 36 - O programa mencionado no art. 35 estará pautado nas seguintes diretrizes

e ações:

I - implantação das redes regionais de atenção às urgências e emergências, que

serão organizadas considerando, em especial:

a) adoção de sistema de classificação de risco segundo critérios que irão priorizar o

atendimento de acordo com a gravidade, buscando, assim, encaminhar o usuário ao

serviço de saúde mais adequado;

b) regionalização do serviço móvel de atendimento;

c) classificação dos pontos de atenção hospitalar de acordo com a resolutividade e

as atividades desenvolvidas por nível de atenção;

d) organização de complexos reguladores. 

II  -  elaboração  de  planos  regionais  de  organização  das  redes  de  atenção  às

urgências;

III - constituição de comitês macrorregionais de gestão das urgências;

IV - informatização completa de todos os serviços que compõem a rede de atenção;

V  -  implantação  de  consórcios  públicos  intermunicipais  que,  preferencialmente,

celebrarão contratos de programa e de prestação de serviços com a gestão estadual

para a execução das ações de saúde.

Art.  37  -  O  Estado  destinará  recursos  aos  hospitais  visando  à  melhoria  do
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atendimento de urgência e emergência.

Parágrafo único - Os recursos previstos no “caput” deste artigo serão repassados

para ações de custeio, em regime de cofinanciamento com o órgão gestor federal de

saúde, e para investimento e capacitação de pessoal.

CAPÍTULO V

DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Art. 38 - Será estruturado e mantido pelo poder público estadual programa voltado

para  a  melhoria  da  qualidade  da  assistência  farmacêutica,  cujas  diretrizes  e

estratégias básicas serão:

I  -  o  desenvolvimento  de  estruturas  voltadas  para o  trabalho  integrado com os

demais programas de saúde, fortalecendo as ações e garantindo o uso racional de

medicamentos no Estado;

II - a promoção da qualificação dos profissionais de farmácia para o manejo e o uso

racional dos medicamentos;

III  -  a  ampliação  do  número  de  unidades  dispensadoras  de  medicamentos  no

Estado;

IV -  a implementação de sistema informatizado de gerenciamento nas unidades

públicas  de  farmácia,  formando  cadastro  de  usuários  e  de  prescritores  de

medicamentos do SUS no Estado;

V  -  a  destinação  de  incentivos  financeiros  específicos  anuais  para  ações  de

infraestrutura e mensais para custeio, inclusive para a contratação de profissionais;

VI - a definição de metodologia para incorporação tecnológica, em específico, de

produtos farmacêuticos no processo de seleção de medicamentos da SES;

VII - a ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos, inclusive

fitoterápicos;

VIII - a publicação de manuais de boas práticas de dispensação de medicamentos,

observados  os  protocolos  clínicos  vigentes  e  as  diretrizes  de  incorporação

tecnológica.

Art. 39 - No exercício da sua competência no âmbito da assistência farmacêutica, a

gestão estadual de saúde atuará buscando a resolução dos problemas estruturais e

logísticos e a melhoria da qualidade dos serviços.
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CAPÍTULO VI

DO FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E DA COOPERAÇÃO

INTERMUNICIPAL EM SAÚDE

Art.  40 -  No cumprimento da sua competência constitucional,  manterá o Estado

estratégias voltadas para o fortalecimento dos sistemas municipais de saúde, visando

dotá-los das condições essenciais para a execução das ações de saúde pública.

Art.  41  -  Para  o  estabelecimento  dessas  estratégias,  deverá  o  poder  público

estadual  identificar  as  necessidades regionais  e,  posteriormente,  apoiar, técnica e

financeiramente,  as  instituições  públicas  e  privadas  filantrópicas  ou  sem  fins

lucrativos de modo a garantir a prestação dos serviços de saúde.

Art. 42 - A gestão estadual fomentará, ainda, as práticas de cooperação entre entes

públicos, principalmente o consorciamento entre os Municípios, visando à articulação

de sistemas microrregionais de saúde.

Parágrafo único -  Para  os  fins  deste artigo,  deverá  o órgão gestor  estadual  de

saúde,  observada  a  legislação  específica,  estimular  a  formação  de  consórcios

públicos para  fins de celebração de parcerias  diversas,  em especial  contratos  de

programa e de prestação de serviços.

CAPÍTULO VII

DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Art. 43 - O Estado manterá, no âmbito da vigilância em saúde, ações de promoção

e proteção da saúde da população através  da  avaliação,  do gerenciamento  e  da

comunicação de risco à saúde, relacionados a produtos, serviços e ambientes.

Art. 44 - As ações compreenderão, entre outras:

I - a adoção de programas de monitoramento de produtos e serviços de interesse à

saúde;

II - o aprimoramento dos instrumentos de regulamentação e da função gerencial;

III - a permanente articulação com outros órgãos e setores do sistema de saúde;

IV - a implementação da gestão microrregional do risco sanitário e a criação de

referências  macrorregionais  para  a  execução  de  ações  de  maior  complexidade

tecnológica,  pactuando  as  competências  nas  instâncias  colegiadas  e  de  controle

social;
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V - a estruturação da rede de laboratórios de saúde pública estadual, incluindo os

laboratórios municipais, com a definição da rede complementar;

VI - a implantação e a estruturação de um sistema de informação que promova

transparência,  que  subsidie  o  processo  de  gestão  e  facilite  a  interação  com  a

sociedade;

VII - a elaboração da programação das ações de vigilância, acompanhando-as em

conjunto com os Municípios, e orientando-os, quando necessário.

CAPÍTULO VIII

DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Art. 45 - A educação permanente em saúde constitui estratégia fundamental para a

implementação da formação, do desenvolvimento e do fortalecimento do trabalho no

SUS.

Art. 46 - No âmbito da educação permanente em saúde, adotará o órgão gestor

estadual as seguintes estratégias:

I - enfatizar as ações educacionais relacionadas com a atenção primária à saúde;

II - desenvolver estratégias de educação a distância para a realização das ações de

formação, qualificação e treinamento dos profissionais de saúde; 

III - realizar ações educacionais voltadas aos usuários do SUS;

IV - atuar de forma conjunta com as escolas técnicas do SUS, visando à formação

de trabalhadores de nível técnico;

V  -  buscar  o  desenvolvimento  dos  profissionais  do  SUS-MG,  ampliando  seus

conhecimentos no intuito de aumentar a qualidade e a eficácia dos serviços de saúde

em benefício da população;

VI - promover a integração da educação em saúde com as políticas e as diretrizes

para a gestão do trabalho no SUS;

VII  -  reconhecer  as  especificidades  das  microrregiões  na  elaboração  e  no

desenvolvimento de ações educacionais;

VIII - estimular e fortalecer a participação do controle social;

IX - incentivar o financiamento tripartite;

X - utilizar mecanismos que possibilitem o monitoramento e a avaliação do impacto

das ações educacionais desenvolvidas nas políticas públicas.
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Art. 47 - São objetivos fundamentais da política estadual de educação permanente:

I  -  a promoção do alinhamento das ações educacionais do sistema estadual  de

saúde e dos parceiros diretamente envolvidos, buscando a melhoria da qualidade e

evitando a sobreposição de ações;

II  -  a  implementação  de  modelo  com  ênfase  no  aprimoramento  das  práticas

profissionais e na melhoria da qualidade da atenção à saúde;

III - a adoção de práticas voltadas para a formação e a educação continuada dos

trabalhadores de nível técnico no âmbito do SUS-MG;

IV - a criação de mecanismos para a implementação de estágio nos serviços de

saúde do SUS-MG;

V - a articulação, junto às instituições de ensino técnico e universitário, estimulando

uma  postura  de  corresponsabilidade  sanitária,  incentivando  a  integração  ensino-

serviço e disponibilizando unidades de saúde no Estado para estágios acadêmicos,

conforme legislação vigente.

Art.  48  -  Serão implantadas  comissões de integração ensino-serviço  compostas

pelos  gestores  de  saúde  e  de  educação  municipais  e  estaduais,  trabalhadores,

instituições de ensino e do controle social.

Art.  49  -  Na formulação da política  de  educação permanente  em saúde,  serão

observadas,  além  do  Plano  Estadual  de  Saúde,  as  especificidades  regionais,  a

relação entre os problemas de saúde e as necessidades educacionais, e utilizadas,

prioritariamente,  as  instituições  públicas  existentes  como  referências  para  o

desenvolvimento das suas ações. 

CAPÍTULO IX

DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Art. 50 - A gestão estadual manterá, em estreita articulação com os demais órgãos

gestores do SUS, programas específicos voltados para:

I - atenção à saúde indígena;

II - atenção à saúde bucal;

III - atenção à saúde das pessoas com DST-HIV-AIDS;

IV - atenção à saúde das pessoas com deficiência;

V - atenção à saúde mental.
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Art. 51 - No âmbito dos programas mencionados no artigo anterior, deverá o órgão

gestor estadual adotar as seguintes diretrizes e estratégias:

I - apoiar a atenção primária nas aldeias mineiras, observada a política estabelecida

pelo órgão federal competente;

II - garantir acesso farmacológico à população indígena;

III  -  firmar  parcerias  para  consecução  dos  seus  objetivos,  até  mesmo  com  a

sociedade civil; 

IV - estimular a formação de redes integrais de atenção;

V - elaborar e manter atualizados sistemas de informação;

VI - desenvolver ações de prevenção e assistência;

VII - manter iniciativas permanentes de orientação à população;

VIII - implementar treinamentos;

IX - garantir a permanente avaliação, o diagnóstico, a assistência, a habilitação ou a

reabilitação e a inserção na vida social dos pacientes.

TÍTULO V

DAS DIRETRIZES RELACIONADAS ÀS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO SUS-MG

CAPÍTULO I

DO CONTROLE SOCIAL

Art. 52 - O órgão gestor estadual do sistema de saúde estabelecerá estratégias e

diretrizes voltadas para a estruturação e a efetiva operacionalidade dos conselhos de

saúde.

Art. 53 - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, serão adotadas medidas

voltadas para:

I - instrumentalizar o órgão estadual de controle social para que possa cumprir suas

atribuições no âmbito do SUS;

II - adotar iniciativas permanentes de capacitação dos Conselheiros para a prática

do  controle  social  no  SUS  e  estimular  a  formação  de  órgãos  microrregionais  ou

macrorregionais de controle social;

III  -  promover  a  capilarização  das  ações  do órgão  estadual  de  controle  social,

visando melhor conhecimento das diferentes demandas existentes na diversidade do

território mineiro.



1372
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - No prazo de sessenta dias contados da data da publicação desta

lei, deverá o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo projeto de lei dispondo

institucionalmente sobre o órgão estadual de controle social.

CAPÍTULO II

DAS COMISSÕES INTERGESTORES

Art. 54 - Na pactuação dos aspectos operacionais do SUS-MG, deverá a gestão

estadual promover a permanente cooperação e parceria com os gestores municipais

de saúde, garantindo a autonomia dos entes federados e estimulando a negociação

como instrumento fundamental para a decisão das matérias de sua competência.

Art.  55  -  As  comissões  intergestores  serão  criadas  nos  níveis  microregional,

macrorregional  e  estadual,  e  sua competência  será  estabelecida  por  ato conjunto

firmado pelo representante dos gestores municipais de saúde e pelo gestor estadual.

Parágrafo único - No âmbito das comissões intergestores, poderão ser instituídas

câmaras  técnicas  cuja  atribuição  precípua  será  a  de  emitir  pareceres  sobre  os

assuntos a serem submetidos à aprovação dos gestores.

Art. 56 - Para os fins do art. 54, poderá o Estado firmar parcerias com a entidade

representativa  dos  gestores  municipais  de  saúde  no  intuito  de  permitir  sua

estruturação como órgão permanente de intercâmbio de experiências e informações

entre seus membros e de proposição de políticas públicas de saúde.

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  57 - As políticas públicas, os programas e as ações previstas nesta lei  não

poderão  sofrer  modificações  que  impliquem  na  descontinuidade  das  ações  de

financiamento pactuadas com recursos do Fundo Estadual de Saúde.

Art. 58 - No exercício de suas atribuições legais, em respeito à direção única em

cada esfera de governo, deverá o gestor estadual de saúde agir permanentemente de

forma a alcançar consensos com as demais esferas institucionais do SUS.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto neste artigo, caberá ao gestor estadual

de saúde a adoção de medidas que visem preservar a saúde pública, observadas as

disposições previstas nesta lei.

Art.  59  -  Compete  ao  gestor  do  sistema estadual  de  saúde,  observada  a  sua
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competência constitucional e legal, a publicação de normas complementares a esta

lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Luiz Henrique

Justificação:  O Sistema Único de Saúde é uma grande conquista da sociedade

brasileira.  Sua consolidação resultou num inédito movimento de inclusão social ao

buscar  a  concretização das diretrizes  constitucionais  de  garantia,  como direito  de

cidadania, do acesso universal e integral a todos os brasileiros. Ainda que muito ainda

tenha que ser feito e enormes sejam os desafios para o amadurecimento do SUS, os

avanços são inegáveis, e isso provocou uma enorme convergência e um consenso

raro em torno dele como política permanente de Estado.

Em nenhum outro setor é tão grande a cooperação entre os três níveis de governo,

azeitada  por  mecanismos  de  decisão  compartilhados  e  ferramentas

desburocratizadas que viabilizam o cofinanciamento de programas, investimentos e

estratégias.

Dada a diversidade geográfica, cultural, econômica e social presente no Brasil e a

dimensão continental do País, urge cada vez mais a necessidade da estruturação de

sistemas regionais de saúde que contemplem as peculiaridades e as especificidades

de cada unidade da Federação, sua história e dinâmica própria.

Minas Gerais, com seu território equivalente a países como a Espanha e a França,

seus mais de 19 milhões de habitantes, seus 853 Municípios, torna o processo de

consolidação do SUS extremamente complexo. Erguer mecanismos de cooperação

política e operacional entre pequenos, médios e grandes Municípios é um imperativo

da própria realidade regional. Balizar corretamente o papel do governo estadual como

coordenador,  indutor,  estimulador  e  regulador  é  fundamental.  Assegurar  o  acesso

universal e integral aos diversos serviços de saúde, com qualidade, nas condições

que marcam o desenvolvimento de Minas Gerais, requer um marco conceitual, legal,

normativo  e  institucional  próprio.  Dar  consistência  jurídica  aos  princípios  da

descentralização e da regionalização cooperativa, ao controle social e à cooperação

interfederativa, levando em consideração as peculiaridades que marcam a vida do
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Estado, representa avanço desejável, necessário e importante.

Este projeto de lei procura consolidar diretrizes, estratégias e princípios acumulados

na experiência compartilhada pelo governo estadual, Municípios, setor filantrópico e

sociedade  civil,  nestas  mais  de  duas  décadas  de  construção  do  SUS em  Minas

Gerais.  Ele  procura  perenizar  conquistas  históricas  que  foram  erguidas  a  muitas

mãos,  fixando  diretrizes  para  o  planejamento  das  ações;  institucionalizando

mecanismos  decisórios  interfederativos,  fluxos  e  normas;  consolidando  linhas  de

parceria  entre  os  diversos  atores  relevantes  no  processo  de  gestão  do  SUS;

desenhando  os  caminhos  da  construção  de  uma  verdadeira  rede  assistencial;

fortalecendo a visão da centralidade da atenção primária de qualidade; e erguendo

mecanismos  concretos  para  que  o  direito  de  cidadania  não  seja  aprisionado  por

barreiras  geográficas,  ou  seja,  incorporando  a  população  dos  853  Municípios,

independentemente de seu porte.

Pretendemos com esta  iniciativa  desencadear  um  amplo  debate  que produza o

aperfeiçoamento e a melhoria deste projeto de lei, a partir da intensa participação de

entidades  como  o  Conselho  Estadual  de  Saúde,  do  Conselho  de  Secretários

Municipais  de  Saúde  de  Minas  Gerais,  a  Associação  Mineira  de  Municípios,  o

Ministério Público, a Federação das Santas Casas de Minas Gerais, a Associação

dos Hospitais de Minas Gerais, os conselhos regionais de profissionais da saúde, os

sindicatos e as associações comunitárias, entre outros atores da sociedade mineira.

Considerando  a  maturidade  atingida  pelo  SUS  em  Minas  Gerais  e  a  inegável

necessidade de se criar um marco legal que, consolidando as práticas do passado,

oriente  a  construção  do  futuro,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  Deputados

Estaduais de Minas Gerais para a aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 682/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 234/2007)

Dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede pública de ensino

médio estadual, altera o art. 8º da Lei nº 12.079, de 1996, e dá outras providências

(Projeto Primeiro Emprego).
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Ficam as escolas públicas estaduais que mantêm matrículas do ensino

médio  obrigadas  a  cadastrar  os  alunos  interessados  em  encaminhamento  para

estágio (Projeto Primeiro Emprego).

Parágrafo único - O cadastramento que trata o “caput” do art. 1º deverá conter o

perfil do candidato, aproveitamento e freqüência escolar, previstos no art. 2º da Lei nº

13.642, de 2000.

Art. 2º - As escolas públicas deverão remeter o cadastro à Secretaria de Estado de

Recursos Humanos e Administração, que por sua vez, o disponibilizará para todos os

órgãos da administração pública direta e indireta.

Parágrafo único -  O cadastro dos candidatos ao estágio de  que trata o  “caput”

deverá ser remetido ao Sistema Nacional de Emprego - SINE.

Art.  3º - Os estagiários com aproveitamento aprovado e atestado pelo órgão de

lotação deverão obter cinco pontos para efeito de concursos públicos estaduais.

Art. 4º - Fica alterado o art. 8º da Lei nº 12.079, de 12/1/96, passando a vigorar com

seguinte redação:

“O  estágio  terá  duração  máxima  de  6  (seis)  meses,  não  sendo  permitida  sua

renovação.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa incentivar os alunos da rede de

ensino público com a possibilidade de assessoramento pelo organismo público na

obtenção de estágio e facilitação do primeiro emprego.

O acompanhamento do aluno candidato, começando pela escola e passando pela

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, cria uma integração

natural de dados, possibilitando o êxito nos investimentos públicos com os alunos da

rede pública de ensino.

A alteração do prazo do estágio,  passando de 12 para 6 meses,  possibilitará o

atendimento a número maior de alunos, reduzindo a demanda reprimida.

A pontuação em concursos  públicos  vem reconhecer  o  bom aproveitamento  do
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estagiário,  tornando-o  apto  a  ocupar  cargo  público  efetivo,  através  de  concurso

público, com uma pequena vantagem de cinco pontos.

Certo  do  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  aprovação  deste  projeto  de  lei,

antecipo agradecimentos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 683/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 362/2007)

Institui o Dia do Perito Examinador de Trânsito e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Examinador  de  Trânsito,  a  ser  comemorado,

anualmente, no dia 11 de junho.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  O projeto de lei  que apresento tem o objetivo de instituir  o  Dia do

Perito  Examinador  de  Trânsito,  expressando  o  respeito  e  o  reconhecimento  aos

serviços prestados pelos profissionais que atuam nessa área.

A função  é  exercida  em cargo  de  confiança,  por  policiais  civis,  que  atuam em

atividades cotidianas em suas unidades policiais, e ainda em banca examinadora, em

que, por exigência do Código Nacional de Trânsito, todos os candidatos à obtenção

da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  devem  se  submeter  a  exames  de  avaliação

teórica  e  prática  de  direção e  condução  de  veículos  automotores,  sendo,  para  a

aplicação desses testes, necessária a avaliação do Perito Examinador de Trânsito.

São  realizados  cerca  de  800  exames  diários  na  Capital  mineira,  e,  devido  à

seriedade da contribuição dos examinadores, Minas Gerais é reconhecido no território

nacional, por possuir a carteira de habilitação mais confiável.

Diante do exposto, compreendemos ser justa e oportuna esta causa e pedimos aos

nobres Deputados desta Casa a aprovação deste projeto de lei.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 684/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 717/2007)

Cria campanha educativa e explicativa de prevenção à anorexia nervosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a campanha educativa e explicativa de prevenção à anorexia

nervosa.

Art. 2º - A campanha a que se refere o artigo 1° se rá desenvolvida em todas as

escolas  de  rede estadual  de  ensino  fundamental  e  médio,  podendo estender  aos

estabelecimentos  municipais  e  particulares,  bem  como  nos  estabelecimentos  de

saúde,  sob a responsabilidade conjunta  das  Secretarias  de  Estado de Saúde,  de

Educação, Esportes e Juventude.

Art. 3º - É objetivo da campanha dar ampla visibilidade ao problema da anorexia

nervosa por meio da veiculação de conteúdo educativo nos meios de comunicação de

massa ou por meio de materiais impressos, visando esclarecer a população sobre as

causas e conseqüências  deste distúrbio,  bem como difundir  orientações quanto  a

hábitos saudáveis de alimentação e comportamento.

Art.  4º  -  A  campanha  deverá  envolver  psicólogos,  psiquiatras,  nutrólogos,

nutricionistas e demais especialistas que possam contribuir com a sua elaboração e

desenvolvimento, tendo como coordenadora a Secretaria de Estado de Esportes e

Juventude.

Art. 5° - Poderão ser formalizadas parcerias com Mu nicípios e instituições privadas

visando à ampliação do alcance da campanha.

Art. 6° - O poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a partir

de sua publicação. 

Art. 7° - A presente lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A  anorexia  nervosa  tem  vitimado  um  número  crescente  de

adolescentes e jovens em todo mundo e também no Brasil, levando em muitos casos

ao  óbito.  Conhecido  como  distúrbio  alimentar  de  origem  psicológica,  a  anorexia

nervosa ataca geralmente mulheres entre 15 e 35 anos e se caracteriza pela perda
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excessiva de peso, sem causa aparente. A pessoa que sofre de anorexia vive em

dieta  constante,  chegando a  ficar  em jejum.  A pessoa portadora  de  tal  patologia

sente-se gorda, deixa de ingerir a dieta calórica diária recomendada. E quanto mais

emagrece,  mais  se  acha  acima  do  peso  e  conseqüentemente  menos  come.  O

aumento desse tipo de distúrbio exige respostas que não apenas visem atuar sobre

os  casos  diagnósticos  mas,  sobretudo,  criar  uma consciência  preventiva  sobre  a

doença.  Sem dúvida,  um  dos  fatores  que  vem  contribuindo  para  a  expansão  da

anorexia nervosa é, certamente, o excesso praticado pelo mercado de moda, que

impõe um determinado padrão de beleza, baseado no corpo perfeito, influenciando

assim muitas jovens de faixa etária compreendida entre 13 e 22 anos, podendo se

estender às mulheres adultas. Por outro lado, é preciso orientar adolescentes, jovens

e  adultos  quanto  a  outros  possíveis  fatores  que  as  motivam,  como  dietas  e

comportamentos  que  podem  acatar,  resultando  no  aparecimento  da  anorexia

nervosa. Logo, é fundamental a adoção de medidas preventivas e explicativas, para

que se possam evitar novas ocorrências trágicas.

Pela  relevância  social  e  pela  gravidade  do  problema que  esta  propositura  visa

enfrentar, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 685/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 765/2007)

Permite,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  realização  de  eventos

denominados rodeios e vaquejadas. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É permitida, no âmbito do Estado de Minas  Gerais, a realização de eventos

denominados rodeios e vaquejadas, desde que com a presença e fiscalização de

médico veterinário. 

Art. 2° - Os órgãos estaduais competentes, que trat am de animais e saúde pública,

deverão ser comunicados acerca do local,  da data e da hora do espetáculo, com

antecedência mínima de sete dias.

Art.  3° -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  inclu ir  no  calendário  turístico  e
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esportivo estadual os eventos denominados festas de rodeios e vaquejadas.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Os rodeios e as vaquejadas já se tornaram eventos de grande porte no

Norte de Minas, atraindo multidões e grande movimentações de dinheiro e gerando

muitos empregos, tanto direta quanto indiretamente.

Nada mais justo do que incluir os rodeios e vaquejadas no calendário turístico e

esportivo do Estado, proporcionando, assim, a oficialização das referidas atividades,

que a cada dia crescem mais em nosso território e mantêm viva a cultura do nosso

povo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

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

PROJETO DE LEI Nº 686/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.468/2008)

Dá a denominação de Antônio José Marinho à estrada que liga  o Município de

Juvenília ao Município de Montalvânia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Antônio José Marinho a estrada que liga o Município de

Juvenília ao Município de Montalvânia.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Minas Gerais é o Estado que possui a maior malha viária do país e seu

vastíssimo território  é  extremamente  propício  ao desenvolvimento  de  sua enorme

potencialidade.  Seu povo caracteriza-se pela tradição de jamais deixar  o passado

para trás, elevando o nome de quem trabalhou em prol de melhores condições de

vida aos que mais necessitam. Sendo assim, não poderemos deixar de homenagear

o mineiro Antônio José Marinho.

Nascido em 10/8/28, no pequeno Distrito de Nhandutiba, pertencente ao Município

de Manga, teve sua vida dedicada a seus pais, na lida da terra, e, aos 23 anos de
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idade, casou-se com sua primeira esposa e com ela teve nove filhos. Já aos 30 anos

de idade começou a sua vida política e, em 1958, foi eleito Vereador na cidade de

Manga, tendo exercido seu mandato com muito empenho e vigor.

Mudou-se para Montalvânia em 1960 e lá foi um dos idealizadores da emancipação

desse Município, construindo o seu patrimônio e tornando-se Presidente do Sindicato

Rural por quatro anos. Aos 69 anos de idade, começou a luta pela emancipação do

Município de Juvenília, que foi criado em 1995, com o grande apoio desse “Mineiro de

Ferro”. Porém, em 26/5/2007, o Norte de Minas perdeu um homem que lutou muito

por melhores dias para sua região.

Com a obra de pavimentação dessa estrada, solicito o apoio dos nobres pares para,

juntos, prestar essa justa homenagem.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 687/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.980/2009)

Institui o desconto no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

- aos contribuintes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Aos contribuintes que não tenham incorrido em infração de trânsito fica

instituído  o desconto  no  valor  anual  do  imposto  sobre  a  propriedade de veículos

automotores - IPVA - nos seguintes patamares:

I - 10% (dez por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito no ano civil

anterior;

II - 15% (quinze por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito nos

últimos dois anos civis;

III  -  20% (vinte por cento) no caso de não ter cometido infração de trânsito nos

últimos três anos civis.

Parágrafo  primeiro  -  Os  percentuais  referidos  nos  incisos  anteriores  não  serão

cumulativos.

Parágrafo  segundo  -  Constitui  infração de  trânsito  a  inobservância  de  qualquer
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preceito do Código de Trânsito Brasileiro, legislação complementar ou resoluções do

conselho nacional de transito - Contran.

Art.  2º  -  Para  a  concessão  do  benefício  previsto  no  artigo  anterior,  serão

consideradas as infrações das quais o infrator tenha sido notificado, pessoalmente ou

por meio de remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil.

Parágrafo  único  -  A  notificação  devolvida  por  desatualização  de  endereço  do

proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos.

Art. 3° - O desconto estabelecido nesta lei fica co ndicionado aos pagamentos do

IPVA nos prazos de vencimento estipulados.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: É fato público a situação do trânsito, não só em nosso Estado, mas em

igualmente  em  todo  o  país.  Fator  primordial,  para  tanto,  consiste  na  contumaz

desobediência  de  nossos  motoristas  as  regras  de  transito:  cruzar  sinal  fechado,

ultrapassar  de  forma  perigosa,  estacionar  em  local  proibido,  imprimir  velocidade

acima do permitido em seus veículos e tantas outras infrações que se tornam comuns

em nosso cotidiano, muito embora o poder público tente coibir tais atos e campanhas

educativas tenham sido deflagradas neste sentido.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece pesadas multas por infração as suas

regras.  Entretanto,  entendemos que assim como se pode punir  os  transgressores

pode-se também distinguir os bons motoristas.

Por outro lado, sabe-se que o imposto sobre a propriedade de veículos automotores

tem  representado  grande  ônus  ao  orçamento  de  grande  parcela  da  população,

principalmente daqueles que não possuem veículos somente para lazer, mas também

como instrumento de trabalho.

Este projeto de lei tem como objetivo estimular a observação e a obediência integral

às leis de trânsito, bem como incentivar a adimplência ao pagamento do IPVA.

Saliento também que projeto com o mesmo objetivo tornou-se, no Estado do Rio

Grande do Sul, em 21/12/99, a Lei n° 11.400.

Por esses argumentos, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
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projeto.

- 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 688/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.017/2009)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  do  fornecimento  de  carrinhos  ou  cadeiras

motorizadas  para  portadores  de  deficiência  física,  idosos  e  gestantes  em centros

comerciais, como “shopping centers”, hipermercados e supermercados, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os centros comerciais, como “shopping centers”, hipermercados e

supermercados,  no  âmbito  do  Estado,  ficam  obrigados  a  fornecer,  gratuitamente,

carrinhos  ou  cadeiras  motorizadas  para  portadores de  deficiência  física,  idosos e

gestantes.

Art. 2º - Os estabelecimentos mencionados no art. 1° desta lei terão o prazo de

sessenta dias, contados a partir de sua publicação, para oferecerem o serviço nele

previsto.

Art. 3° - Deverão ser afixadas em locais de grande visibilidade, nas dependências

externas e internas dos estabelecimentos mencionados no art.  1º desta lei, placas

indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas.

Art. 4° - O descumprimento desta lei sujeitará os i nfratores à multa pecuniária de

500 (quinhentas) Unidades Fiscais de Referência - Ufirs que será aplicada em dobro

em cada reincidência.

Art. 5° - A fiscalização do cumprimento desta lei c aberá aos órgãos competentes do

Poder Executivo.

Art.  6° -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados a partir da data de sua vigência.

Art.  7° -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.
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Arlen Santiago

Justificação:  A Constituição Federal  de 1988 ampliou a dimensão dos direitos e

garantias  fundamentais,  incluindo  não  apenas  os  direitos  civis  e  políticos,  mas

também os direitos sociais e garantindo como direitos humanos fundamentais ir, vir,

ficar, permanecer, estacionar e ter acesso a todos os bens e serviços, inclusive nos

espaços  urbanos,  sendo  o  direito  à  acessibilidade  condição  para  que  todas  as

pessoas usufruam direitos fundamentais enquanto cidadãos. Foi adotado, também,

pela Carta Magna o princípio da prevalência dos direitos humanos como o princípio

básico a reger o Estado brasileiro em suas relações internacionais.

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua própria natureza

humana e pela dignidade que lhe é inerente, não resultando de uma concessão da

sociedade  política,  mas,  sim,  de  um  dever  desta,  cujo  cumprimento  deve  ser

garantido.

Em meio  a  todo este  contexto,  os  idosos  e  os  portadores  de  deficiência  ainda

sofrem, freqüentemente, violação e desrespeito aos seus direitos.

Não há na lei brasileira uma definição precisa de pessoa portadora de deficiência.

Temos a Lei Federal nº 8.160, de 1991, que dispõe sobre a identificação de pessoas

portadoras de deficiência auditiva; a Lei Federal nº 4.613, de 1965, que isenta dos

impostos de importação e de consumo e da taxa de despacho aduaneiro relativos a

veículos especiais os paraplégicos e demais pessoas portadoras de deficiência física;

e o Decreto Federal nº 914, de 1993, que institui a Política Nacional para a Integração

da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo esta, em seu art. 3º, como “aquela que

apresenta,  em caráter  permanente,  perdas ou anormalidades de sua estrutura  ou

função  psicológica,  fisiológica  ou  anatômica,  que  gerem  incapacidade  para  o

desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano”.

A constitucionalização dos direitos das pessoas portadoras de deficiência iniciou-se,

de forma explícita, com a Emenda Constitucional nº 12, de 1978, que, em um único

artigo, dispôs que seria assegurada a melhoria da condição social e econômica dos

deficientes,  especialmente  mediante  educação  gratuita,  assistência,  reabilitação  e

reinserção na vida social do País e proibição de discriminação, inclusive quanto à

admissão ao trabalho ou serviço público e a salários, além da possibilidade de acesso
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a edifícios e logradouros públicos.

Com  relação  aos  idosos,  cabe-nos  fazer  menção  ao  art.  230  da  Constituição

Federal, que, em si, já seria suficiente para garantir a proteção dos idosos, porque

assegura “a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar

e garantindo-lhes o direito à vida”. O dever de assegurar a participação comunitária, a

defesa da dignidade, o bem-estar e o direito à vida pertence à família, à sociedade e

ao Estado, sendo, portanto, dever de todos.

No entanto, mesmo existindo a garantia constitucional  referente aos direitos dos

idosos,  eles  continuavam  sendo  desrespeitados,  o  que  tornou  necessária  a

elaboração de outras leis que viessem efetivá-los, como a Lei Federal nº 8.842, de

1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, estabelecendo garantias para a

terceira idade, e cria  o Conselho Nacional do Idoso. Posteriormente,  adveio a Lei

Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, um instrumento de

fundamental importância que ampliou os direitos dos cidadãos com idade acima de

60 anos.

A  função  principal  do  Estatuto  do  Idoso  é  funcionar  como  carta  de  direitos,

fornecendo meios de controle do poder público em relação ao melhor tratamento do

idoso e propiciando verdadeira educação cidadã, no tocante ao respeito e à luta pela

dignidade das pessoas com idade mais avançada em nosso país. Assim, é preciso

contribuir para que os idosos alcancem posição de cidadãos efetivos na sociedade,

galgando o lugar de respeito e dignidade que merecem por serem os formadores de

nossa sociedade, porque o que o idoso realmente quer é participar ativamente da

sociedade.

Desta forma, verificamos ser imprescindível  a adoção de medidas referentes ao

respeito  à  acessibilidade  para  idosos  e  portadores  de  deficiência  física,  visando

assegurar a sua liberdade de locomoção, em busca de maior inclusão social baseada

na  aceitação  das  diferenças  individuais,  na  valorização  de  cada  pessoa  e  na

convivência  dentro  da  diversidade  humana,  ainda  mais  porque  há  um  aumento

progressivo da preocupação com esta questão.

Esta preocupação também é estendida às gestantes, que, pela condição em que se

encontram, muitas vezes têm dificuldades em se locomover, sendo imprescindível
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que sejam colocados à disposição delas meios capazes de assegurar um dos direitos

fundamentais de qualquer cidadão, o de locomoção.

Diante  do  relatado,  constatamos  que  esta  parcela  da  sociedade  merece  muita

atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com a

apresentação  desta  proposição,  que  tem  como  objetivo  facilitar  seu  acesso  e

permanência  nos  centros  comerciais,  como  “shopping  centers”,  hipermercados  e

supermercados, pois, embora conste em nossa Constituição Federal o princípio de

que o direito ao livre acesso e locomoção é parte indissociável dos direitos humanos,

falta ainda a visão de obrigatoriedade.

Por fim, este documento encontra respaldo legal nos arts.  1º, incisos II e III;  3º,

inciso IV; 23, inciso II; 24, inciso XIV, e 230 da Constituição Federal.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 689/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.252/2009)

Dispõe sobre a criação do selo azul de controle e redução do consumo de água

potável para os Municípios, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os Municípios do Estado de Minas Gerais cujo abastecimento de

água é feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou

pelos Serviços Autônomos de Água e Esgoto - Saaes - locais deverão integrar seus

sistemas de controle de consumo de água por residência ao do sistema estadual para

o controle do governo.

Art. 2º - O controle deve ser feito mediante a criação de banco de dados estadual

que armazenará as informações para mapear o controle de consumo de água potável

dos Municípios.

Art. 3° - Os Municípios que reduzirem o consumo de água potável receberão como

benefício:

I - o selo azul de qualidade e eficiência pelo controle e pela redução do consumo de
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água potável;

II  -  ampla divulgação do resultado pelos meios de comunicação de abrangência

estadual, sendo reconhecido como Município amigo da natureza e da preservação da

vida;

Art. 4° - A campanha de divulgação e redução ficará  por conta da Secretaria de

Estado  de  Meio  Ambiente  em  parceria  com  as  Secretarias  de  Educação  e  os

Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

Art.  5° - As despesas decorrentes da execução desta  lei  correrão por conta das

dotações próprias consignadas no Orçamento vigente.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará o dispost o nesta lei em até 90 dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Esta proposição tem por objetivo a criação do selo azul de qualidade e

eficiência no controle e na redução do consumo de água potável, a ser concedido aos

Municípios  que obtiverem maiores índices de  redução do consumo residencial.  O

governo do Estado criará um banco de dados para registrar e controlar o consumo

residencial  de  água  dos  Municípios  mineiros  cujo  abastecimento  é  feito  pela

Companhia de Saneamento  do Estado de Minas Gerais  -  Copasa-MG -  ou pelos

Serviços Autônomos de Água e Esgoto - Saaes - locais.

A água torna-se cada vez mais escassa. Quando se fala em falta de água, a maioria

das pessoas não acredita, achando que é exagero, que isso ocorrerá somente num

futuro muito distante.

No  Brasil,  encontra-se  a  5ª  maior  população  do  mundo  e  12%  da  água  doce

potável.  E em nosso Estado corre um dos maiores rios do mundo e um dos mais

importantes  do  Brasil;  por  isso  devemos  tomar  algumas  atitudes,  para  que  esta

riqueza não se perca.

Hoje,  grande  parte  dos  Municípios  do  Estado  enfrenta  dificuldades  no

abastecimento  e  na  proteção  de  seus  mananciais,  por  falta  de  verbas  para

implantação de infra-estrutura. Esta proposição tem por finalidade avançar na solução
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de problemas de infra-estrutura de controle e abastecimento de água potável, através

de  convênios  das  prefeituras  com  o  Estado,  e  também  melhorar  o  nível  de

consciência da população para a conservação dos recursos hídricos.

Certo da grande importância que o assunto desperta em toda a população, conto

com a aprovação da presente proposição pelos meus pares nesta Casa.

-  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 690/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.253/2009)

Dispõe  sobre  a  criação  do  Selo  Verde  de  controle  e  redução  do  esgotamento

sanitário para os Municípios, no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os Municípios do Estado cujo tratamento de esgoto sanitário seja

feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - ou por Serviço

Autônomo  de  Água  e  Esgoto  -  Saae  -  local  deverão  integrar  seus  sistemas  de

controle  e  tratamento  do  esgotamento  sanitário  das  residências  ao  do  sistema

estadual, para o controle do governo.

Art. 2º - O controle deve ser feito mediante a criação de banco de dados estadual

que  armazenará  as  informações  para  mapear  o  controle  e  o  tratamento  do

esgotamento sanitário dos Municípios.

Art. 3° - Os Municípios que aumentarem o tratamento  e automaticamente o controle

do sistema de rede de esgotamento sanitário receberão como benefício:

I  -  o  Selo  Verde  de  qualidade  e  eficiência  pelo  controle  e  tratamento  do

esgotamento sanitário;

II  -  ampla divulgação do resultado pelos meios de comunicação de abrangência

estadual e reconhecimento como Município amigo da natureza e da preservação do

meio ambiente.

Art.  4° -  Campanha de divulgação e  redução será rea lizada pela  Secretaria  de

Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  em  parceria  com  a

Secretaria de Estado de Educação e os Conselhos Municipais do Meio Ambiente.

Art.  5° - As despesas decorrentes da execução desta  lei  correrão por conta das



1388
____________________________________________________________________________

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará o dispost o nesta lei no prazo de noventa

dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Esta proposição tem por objetivo a criação do Selo Verde de qualidade

e eficiência no controle e tratamento do esgotamento sanitário, a ser concedido aos

Municípios que obtiverem maiores índices de tratamento do esgoto residencial.  O

governo do Estado criará um banco de dados para registrar e controlar o tratamento

residencial  do  esgotamento  sanitário  dos  Municípios  mineiros  que  seja  feito  pela

Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -  ou  por  Serviço

Autônomo de Água e Esgoto - Saae - local.

Hoje,  grande  parte  dos  Municípios  do  nosso  Estado  enfrenta  dificuldades  no

recolhimento  e  tratamento  do  esgotamento  sanitário  e  na  proteção  de  seus

mananciais  por  falta  de  verbas  para  construção  de  infra-estrutura  física.  Esta

proposição tem por finalidade avançar na solução de problemas de infra-estrutura de

controle e tratamento da rede de esgoto, através de convênios das prefeituras com o

Estado, como também melhorar o nível de consciência da população em relação à

saúde pública.

Certo  da  grande  importância  do  assunto  para  toda  a  população,  conto  com  a

aprovação deste projeto por meus pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 691/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.537/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de  shows,  boates, salões de festas  e

estabelecimentos  similares  exibirem  em  suas  dependências  advertência  sobre  o

perigo da associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As casas de shows, boates, salões de festas e estabelecimentos similares
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ficam obrigados a exibirem em suas dependências  advertência sobre o perigo da

associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito.

Parágrafo  único  -  A advertência  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  ser

educativa e exibida através de sistema de áudio e vídeo (telão).

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: O projeto ora apresentado é de relevante valor social, pois tem como

objetivo  a prevenção de acidentes  no  trânsito  decorrentes da  ingestão  de bebida

alcoólica.

Dirigir  é,  sobretudo,  um  ato  que  exige  extrema responsabilidade,  pois  o  carro,

quando usado por pessoas irresponsáveis, é uma arma contra a própria vida e a das

outras pessoas. E, se quem estiver na direção do veículo ingerir bebida alcoólica,

este  carro será uma bomba relógio.  Estudos apontam a bebida alcoólica como o

carrasco no trânsito.

Verifica-se  que  o  órgão  competente  para  divulgar  política  de  educação  para  a

segurança  no  trânsito  não  possui  verba  para  prosseguir  com  as  campanhas

educativas.  Isso  é  uma  realidade,  pois  atualmente  não  existem  propagandas

veiculadas na mídia (TV, Rádio, Internet...) que advirtam sobre a ingestão de bebidas

e a direção no trânsito. Pode-se até lembrar a famosa frase: “Se beber, não dirija; se

dirigir, não beba”. Mas não basta que essas campanhas sejam transmitidas apenas

na mídia, pois, quando se está num bar, boate, casa de shows, ninguém se lembrará

da  propaganda  da  TV,  por  isso  necessitará,  sim,  de  um  alerta  quando  estiver

bebendo, para pelo menos não ingerir bebida alcoólica em excesso.

Destaca-se que, nas casas de shows, boates e outros, a bebida alcoólica é paga e

nos  salões  de  festas  a  bebida  é  gratuita,  o  que  contribui  para  um  consumo

exagerado. Daí a necessidade de alcançar os salões de festas com esta lei.

O consumo de álcool aumenta o risco de acidentes, em relação à pessoa sóbria, na

seguinte proporção: 1 dose aumenta em 1,4 vez; 3 doses aumentam 11,1 vezes o
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risco; 5 doses aumentam 48 vezes o risco. Três copos de cerveja ou três cálices de

vinho ou duas doses de uísque configuram em 1.0g/l a 1.9g/l a porcentagem de álcool

no sangue, o que causa ao sujeito estado de euforia, humor instável, diminuição dos

reflexos,  prejuízo  da  visão  periférica  (o  que  acarreta  risco  de  colisões  em

ultrapassagens), falta de coordenação motora e dificuldade para adaptar a visão a

diferenças de luminosidade.

Pelos  motivos  acima  expostos,  solicito  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 692/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.662/2009)

Dispõe sobre a afixação, nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de

nível  médio,  de  informações  sobre  os  números  de  telefones  de  serviços  de

emergência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas de ensino fundamental e de nível médio afixarão nas suas salas

de aula, em locais de fácil acesso e visibilidade, informações sobre os números de

telefones de serviços de emergência.

Parágrafo único - A lista de números de telefones conterá, necessariamente, os da

Defesa Civil, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência - Samu - (Ambulância), do Disque-Denúncia e das

Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher. 

Art.  2º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Desde 2004, por decisão da Agência Nacional de Telecomunicações

-Anatel, os números de telefones de serviços de emergência têm três dígitos e são

iguais em todo o País. A medida foi tomada para facilitar a utilização desses telefones
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por pessoas que estejam em situação grave e urgente, mas os números precisam

estar memorizados ou acessíveis à consulta imediata para cumprirem o seu papel.

Com a afixação de informações sobre os  números de  telefones  de serviços de

emergência nas salas de aula das escolas de ensino fundamental e de nível médio,

será  possível  contar  com a espantosa capacidade de memorização das crianças,

muito maior do que a dos adultos, e que deve ser utilizada em seu próprio benefício e

de  sua  família,  pois  nunca  se  sabe  onde  e  quando  essas  informações  serão

necessárias. 

É fato que a tão decantada era da informática em nada contribuiu para nos ajudar a

memorizar  números  de  telefone.  Muito  pelo  contrário,  pois  as  pessoas  agora

cadastram  os  números  em  seus  celulares  para  não  se  darem  ao  trabalho  de

memorizá-los. Assim, quando alguém não tem gravado em seu celular o telefone de

que está precisando na hora em que ocorre uma emergência, na maioria das vezes

fica em apuros por não ter decorado o número desejado.

Este projeto tem por objetivo ampliar o acesso às informações sobre os telefones

de emergência a fim de que, desde pequenos, os mineiros tenham esses números

memorizados para melhor se protegerem de situações imprevistas que podem levar à

morte.

Diante do exposto e pelo seu elevado alcance social, contamos com o apoio dos

nossos nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 693/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.866/2009)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Câmara Municipal  de Coração de Jesus o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Câmara Municipal de Coração

de  Jesus,  o  imóvel  constituído  de  um  terreno com  área de  380m²,  bem como a

construção existente no local, situado nesse Município e registrado a fls. 9 do Livro 3,

matrícula nº 24, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. 
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Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-se à instalação

da Câmara Municipal de Coração de Jesus.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  finalidade  formalizar  a  doação  de  um

terreno do Estado à Câmara Municipal de Coração de Jesus, tendo em vista que o

referido imóvel já pertenceu à Câmara e, em uma oportunidade anterior, foi doado ao

Estado.

O referido terreno encontra-se na localidade de Inconfidência e, atualmente, está

desocupado, não tendo nenhuma serventia para o Estado.

Vale ressaltar que a Câmara Municipal de Coração de Jesus não possui imóvel

próprio.

Sendo assim, esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares para

que  a  proposição  em  questão  seja  aprovada  e  transformada  em  lei,  de  forma  a

permitir a concretização desse importante pleito.

- 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 N° 694/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.805/2009)

Cria a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Veículos e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Política Estadual de Prevenção e Combate ao Furto e Roubo

de Veículos.

Art. 2º - São princípios da Política de que trata esta lei:

I -  aprimorar, com a participação efetiva das Polícias Civil  e Militar do Estado, o

sistema de prevenção ao furto e roubo de veículos;
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II - incentivar a participação da sociedade nas iniciativas voltadas para a prevenção

e denúncia do furto e roubo de veículos, bem como para a informação sobre veículos

furtados ou roubados;

III - viabilizar, junto às companhias seguradoras, a obtenção de informações sobre

veículos sinistrados com perda total;

IV - empreender a modernização e a adequação tecnológica dos equipamentos e

procedimentos empregados nas atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao

furto e roubo de veículos e cargas;

V -  organizar,  operar e manter sistema de informações para uso do sistema de

prevenção ao furto e roubo de veículos.

Art. 3º - São diretrizes da Política de que trata esta lei:

I - aumentar a fiscalização das oficinas de desmanche;

II  -  realizar  convênios  com  cooperativas  de  taxistas  e  companhias  de  ônibus

visando  a  que  os  motoristas  auxiliem  na  fiscalização  e  localização  de  veículos

furtados ou roubados;

III - estimular o adquirente de peças usadas de veículos a exigir a nota fiscal do

produto comercializado;

IV - gerar e implementar mecanismos de cooperação entre a União e os Municípios

para o desenvolvimento de ações conjuntas de combate ao furto e roubo de veículos

e cargas, com a participação dos respectivos órgãos de segurança e fazendários.

Art. 4º - São objetivos da Política de que trata esta lei:

I - reduzir drasticamente o furto, o roubo e a receptação de veículos no Estado; 

II - combater o crescimento do crime organizado no Estado, com o auxílio, sempre

que possível, de empresas públicas ou privadas na coleta de informações relativas a

infrações penais e administrativas.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: O objetivo deste projeto é aprimorar a atuação das Polícias Civil  e

Militar no sistema de prevenção ao furto e roubo de veículos. Vê-se que a nossa

polícia está trabalhando muito, mas é preciso mais. É preciso, de todas as formas,
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dar um basta a tais crimes em nosso Estado. Para tanto, é necessária a instituição de

políticas com essa finalidade. Esse é o objetivo da nossa proposta. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 695/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.912/2009)

Autoriza o Poder Executivo a conceder aos trabalhadores municipais da área da

saúde o direito de retornar ao seu órgão de origem bem como ser remanejados a

outro, no mesmo âmbito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  autorizado  ao  Poder  Executivo  a  conceder  aos  trabalhadores

municipais da área da saúde o direito de retornar ao seu órgão de origem bem como

ser remanejados a outro no mesmo âmbito.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: No processo de municipalização em 1992, no governo Hélio Garcia,

cumprindo o princípio constitucional previsto na Constituição de 1988 a Lei Federal nº

8.080, de 1990, Lei Orgânica da Saúde, assegurou, na minuta do convênio com os

Municípios, a responsabilidade do Estado com os seus servidores.

Este processo em curso após a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, com o

movimento sanitário  e  o  governo,  a  partir  de  1987 institui  o  Sistema Unificado  e

Descentralizado  da  Saúde  em  Minas  Gerais  -  Suds.  O  Programa  Estadual  de

Municipalização teve como base o art. 10 da Lei nº 9.507, de 29 de dezembro de

1987, a passagem do acervo material do Estado à gestão dos serviços e a gerência

desta força de trabalho para os Municípios.

Os  direitos  legais  foram assegurados  no  decorrer  desse processo,  baseado  no

Estatuto dos Servidores Lei nº 869, de 1952, e recentemente nas Leis nºs 15.462 e

15.786, de 2005, que asseguraram uma carreira sistêmica, permitindo a mobilidade

do servidor, nos órgãos que compõem o sistema estadual de saúde.
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Assistimos neste processo,  ao longo desses anos,  aos diferentes governos não

cumprirem as leis,  por  exemplo,  com o não pagamento da insalubridade a esses

servidores, tentando responsabilizar o Município.

O que desconfigura o sistema é o constante descumprimento, por parte do governo,

dos  princípios  estabelecidos  para  sua  força  de  trabalho  neste  sistema universal,

construído com a participação da sociedade, no atendimento à população usuária do

SUS, com estabelecimento de normas que precarizam, tentando retirar direitos legais

dos servidores, que em muito contribuíram na organização e na gestão do Sistema

Estadual de Saúde em nosso Estado.

O  Sind-Saúde  entende  que  para  assegurar  esses  direitos  aos  servidores

municipalizados, deverá ser estabelecido, através de lei, o seguinte: “Art. ... - Fica

garantido  ao  servidor  cedido  aos  Municípios  por  força  do  Programa Estadual  de

Municipalização, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.507, de 29 de dezembro de 1987,

os  mesmos  benefícios  concedidos  aos  servidores  em  exercício  na  Secretária  de

Estado de Saúde de Minas Gerais.”.

É necessário, neste momento, estabelecer um amplo debate com o legislativo e a

sociedade na organização de uma política de valorização profissional e de direitos.

Assim, esse artigo resgataria o compromisso do Estado com servidores que ajudaram

na construção do SUS nas diferentes regiões do Estado.

- 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 N° 696/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.937/2009)

Acrescenta artigo à Lei n° 14.693, de 30 de julho d e 2003, que institui o Adicional de

Desempenho -  ADE -,  no âmbito das administrações públicas direta, autárquica e

fundacional do Poder Executivo, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 14.693, de 30 de julho de 2003, o seguinte

artigo: 

“Art. ... - Os funcionários que estão a disposição terão os mesmos benefícios na

carreira do órgão de origem.”.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A proposta  é  estender  o  Adicional  de  Desempenho  aos  servidores

públicos, que estão à disposição em outros órgãos.

Na administração pública há vários funcionários que estão prestando serviço em

outros órgãos, como é o caso dos funcionários da Secretaria Estadual de Saúde que

estão prestando serviços nos postos de saúde municipais no interior do Estado. Não

sendo funcionários da Prefeitura Municipal, também não usufruem os benefícios da

evolução  na  carreira,  uma  vez  que,  estando  longe  do  órgão  de  origem,  ficam

esquecidos e sem avaliação de desempenho para pagamento de gratificação de até

70% incidente sobre o vencimento.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 697/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.026/2009)

Cria o serviço gratuito Teledengue no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado no Estado o Teledengue. 

§ 1º - O Teledengue terá o número 0800 2009 999, garantindo o acesso gratuito de

cidadãos de todo o território mineiro, e ficará sob a coordenação-geral da Secretaria

de Estado de Saúde - SES -, com divulgação através da mídia e de material gráfico.

§ 2º - O serviço de que trata esta lei disponibilizará informações sobre os sintomas

da dengue e sofre as formas de combate à doença e ao mosquito “Aedes aegypti”,

bem como receberá solicitações de vistoria ou denúncias de focos do mosquito.

Art. 2º - A normatização do atendimento e encaminhamento das solicitações de que

trata o § 2º do art. 1º ficará a cargo da SES. 

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago
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Justificação: Uma das maiores preocupações nas últimas décadas das autoridades

e  instituições  mineiras  da  área de  saúde  é  com  o  constante  avanço da dengue,

doença que insiste em se manter presente no Brasil. O Estado de Minas Gerais não é

exceção.  Apesar  das  ações,  para  eliminar  a  doença  o  mosquito  “Aedes  aegypti”

continua se proliferando, infestando os lares e matando muitos de nossos irmãos.

Então, é imprescindível a continuidade de nossas ações nessa luta contra a dengue.

Este projeto tem por finalidade incluir mais um mecanismo de prevenção e combate

ao  vetor  da  dengue,  assim  como  intensificar  as  atividades  de  mobilização,

comunicação e educação no nosso Estado, através da participação da sociedade. Os

números  do  Levantamento  Rápido  do  Índice  de  Infestação por  “Aedes  aegypti”  -

LIRAa -, coordenado pelo Ministério da Saúde, indica que em 2008 a doença atingiu

44.584 mil  pessoas,  das  quais  17  foram  levadas  a  óbito.  Portanto,  as  ações  de

prevenção e combate devem ser permanentes para reduzir o risco de surto.

O LIRAa tem como objetivo identificar com antecedência as áreas de maior risco de

formação de criadouros do mosquito transmissor. Os estratos apontam três situações:

com até 1% de infestação, o Município está em condições satisfatórias; de 1% a 3,9%

situação de alerta; e se o índice é superior a 4% há risco de surto de dengue.

O  Teledengue  do  Estado  será  uma linha  telefônica  gratuita  e  com  acesso  por

cidadãos de todo o território mineiro. Por meio dessa linha, serão disponibilizadas

informações sobre os sintomas da doença e sobre formas de combate à dengue e ao

mosquito “Aedes aegypti”, bem como recebidas solicitações de vistoria ou denúncias

de focos do mosquito.

Diante das razões expostas, solicito aos nobres pares a aprovação em caráter de

urgência deste projeto de lei, que será mais um importante instrumento de prevenção

e combate à dengue.

- 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 698/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.986/2009)

Dispõe sobre a inclusão do tema Educação Financeira no currículo das escolas

estaduais de ensino médio do Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  escolas  estaduais  de  ensino  médio  deverão  incluir,  em  caráter

complementar,  em  seus  componentes  curriculares,  conteúdo  programático  de

informação e orientação sobre o tema Educação Financeira.

Parágrafo único - As escolas privadas e as municipais de ensino médio poderão

incluir o tema Educação Financeira em seus componentes curriculares.

Art. 2º - O tema Educação Financeira desenvolverá os princípios de planejamento,

gerenciamento, avaliação e controle da economia pessoal e familiar, oportunizando a

obtenção  de  informação,  formação  e  orientação  para  o  desenvolvimento  de

competências financeiras do cidadão.

Art. 3º - O tema Educação Financeira tem como objetivos:

I  -  transmitir  um  conjunto  de  orientações  e  esclarecimentos  sobre  posturas  e

atitudes  adequadas  no  planejamento  e  uso  dos  recursos  financeiros  pessoais  e

familiares;

II - desenvolver a habilidade individual para a tomada de decisões apropriadas na

gestão das finanças pessoais e familiares;

III  - oportunizar  o  aprendizado  de  técnicas  que  ajudem  o  aluno  a  fazer  uso

inteligente e racional do dinheiro pessoal e familiar, no presente e no futuro;

IV  -  despertar  o  interesse  e  a  consciência  do  aluno  sobre  a  gestão  financeira

pessoal e familiar, exercitando o diagnóstico financeiro e a autoavaliação;

V - permitir ao aluno aprender a realizar o planejamento, a execução, a avaliação e

o  controle  do  orçamento  doméstico  por  meio  do  conhecimento  dos  conceitos  de

receita bruta, receita líquida, custos e despesas;

VI - desenvolver a mentalidade e a atitude de economizar, investir e poupar, visando

a conquista e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro pessoal e familiar;

VII  -  preparar  as  novas  gerações  para  fazer  uso  inteligente  e  responsável  do

dinheiro e dos recursos disponíveis, escassos ou abundantes, para que cada cidadão

possa  contribuir  para  o  crescimento  socialmente  responsável  da  economia  e  dos

índices de qualidade de vida.

Art.  4º  -  O  conteúdo  programático  de  informação  e  orientação  sobre  o  tema

Educação Financeira a ser ministrado será elaborado pela Secretaria de Estado de
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Educação.

Art.  5º  -  O  tema  Educação  Financeira  deverá  ser  desenvolvido  por  meio  de

palestras,  atividades  interdisciplinares,  leitura  e  interpretação  de  textos  com

informações atinentes à temática.

Art.  6º  -  Consideram-se habilitados  a  ministrar  o  tema Educação  Financeira  os

professores  com  conhecimento  técnico  na  área  e  os  demais  professores  nele

interessados.

Art. 7º - Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 8º - Aplica-se o disposto nesta lei a partir do período letivo seguinte ao de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Esta iniciativa legislativa parlamentar tem por finalidade incluir o tema

Educação Financeira no currículo escolar das escolas estaduais de ensino médio de

Minas Gerais. Ao público discente dessas escolas será oportunizado o aprendizado

dos principais conteúdos programáticos relativos a esse tema, buscando orientá-lo

sobre  o  planejamento  das  finanças  pessoais  e  familiares  de  modo  sustentável,

equilibrado e econômico, evitando o desperdício e valorizando o consumo com base

em critérios financeiros racionais.

Segundo a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OCDE

- (2005),  “Educação Financeira é o processo mediante o qual  os  indivíduos e as

sociedades  melhoram  a  sua  compreensão  em  relação  aos  conceitos  e  produtos

financeiros de maneira que com informação, formação e orientação claras possam

desenvolver  os  valores  e  as  competências  necessários  para  se  tornarem  mais

conscientes  das oportunidades  e riscos  neles  envolvidos e,  então,  poderem fazer

escolhas  bem  informadas,  saber  onde  procurar  ajuda,  adotar  outras  ações  que

melhorem o seu bem-estar e, assim, tenham a possibilidade de contribuir de modo

mais  consistente  para  a  formação  de  indivíduos  e  sociedades  responsáveis,

comprometidos com o futuro”.

Ainda  de  acordo  com  a  OCDE  (2004,  p.  223),  o  seguinte  cenário  explica  a

crescente  relevância  da  educação  financeira:  “Educação  Financeira  sempre  foi
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importante aos consumidores, para auxiliá-los a orçar e gerir a sua renda, a poupar e

investir,  e  a  evitar  que  se  tornem vítimas  de fraudes.  No entanto,  sua crescente

relevância nos últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos

mercados financeiros, e das mudanças demográficas, econômicas e políticas”.

Como se pode constatar na atualidade, a globalização, a inserção da economia

brasileira no cenário  mundial  e  a estabilização econômica ocasionaram profundas

mudanças  no  mercado  brasileiro,  e  o  resultante  desenvolvimento  de  novos

instrumentos financeiros e a sua complexidade demonstram que os indivíduos e suas

famílias  necessitam  compreender,  cada  vez  mais,  os  conceitos  financeiros,  para

embasar as suas decisões de investimento e de financiamento e ampliar o seu bem-

estar econômico e social.

Além de ser necessária uma coordenação maior de esforços e monitoramento das

iniciativas  do  setor  privado  quanto  ao  aspecto  moral,  relativo  à  responsabilidade

social e à preocupação com a cidadania dos indivíduos, o papel a ser desempenhado

no  âmbito  formal  pelo  Estado  será  de  extrema  importância  para  a  propagação,

fortalecimento  e  consolidação  permanente  da  educação  financeira,  sendo  a

participação das escolas de grande relevância para o êxito dessa proposta.

Acreditamos, sinceramente, que a inclusão desse tema será de suma importância

para  a  educação  de  nossos  jovens,  os  quais  poderão  ser  familiarizados  com  as

noções básicas da educação financeira aplicadas ao planejamento, à execução, à

avaliação  e  ao  controle  do  orçamento  pessoal  e  familiar.  O  objetivo  primordial,

portanto,  é  conduzir  o  jovem  cidadão  a  um  entendimento  objetivo  e  prático  da

importância  do  hábito  da  poupança,  das  formas  básicas  de  investimento,  do

endividamento pessoal  e familiar  e do planejamento, visando a construção de um

futuro próspero financeiramente, com maior qualidade de vida.

Diante de todo o exposto, esperamos contar com o inestimável apoio dos ilustres

pares para a aprovação de tão nobre projeto na área educacional de nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 699/2011 

(Ex-Projeto de Lei nº 4.027/2009)

Torna obrigatório para as concessionárias de veículos o plantio de uma árvore para

cada carro zero-quilômetro vendido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as concessionárias de automóveis obrigadas a plantar uma árvore

para cada carro zero-quilômetro vendido.

§  1º  -  As  árvores  deverão  ser  plantadas  em  áreas  de  preservação  ambiental

protegidas  pelo  Estado,  como  parques  estaduais,  reservas  biológicas,  áreas  de

proteção ambiental, estações ecológicas e áreas de interesse ecológico, entre outras.

§  2º  -  As  administrações  das  áreas  mencionadas  no  §  1º  fornecerão  às

concessionárias  declaração  em  que conste  a  quantidade de  árvores  que  tiverem

plantado.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multa de 2.000 Ufirs (duas mil Unidades Fiscais de Referência).

Parágrafo único - Os valores arrecadados serão destinados à Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: É crescente no Brasil a conscientização de pessoas e, principalmente,

de  empresas  dispostas  a  amenizar  o  aquecimento  do  planeta  por  meio  da

neutralização da emissão de gás  carbônico  (CO2)  na  atmosfera,  o  que  pode ser

obtido, por exemplo, com o plantio de árvores, conforme já foi comprovado.

O  Estado  de  Minas  Gerais  não  poderia  deixar  de  estar  sintonizado  com  essa

preocupação com o meio ambiente e de se engajar na busca da sustentabilidade,

mesmo porque pesquisas indicam que mais de 12,5t de gás carbônico são lançadas

no meio ambiente, sendo o diesel e a gasolina os maiores emissores. Diante dessa

informação, o Greenhouse Gas Protocol, desenvolvido pelo World Business Council
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for  Sustainable  Development  (Conselho  Mundial  de  Negócios  para  o

Desenvolvimento  Sustentável),  constatou  que  seria  necessário  o  plantio  e  a

manutenção de milhares de árvores nativas para a neutralização desse impacto ou

mesmo a redução da emissão de gás carbônico.

A constante  expansão  populacional  vem  eliminando  drasticamente  a  cobertura

vegetal nas cidades, que estão com cada vez menos áreas verdes.

Em  1968,  o  percentual  de  cobertura  verde  era  de  65,79%;  atualmente,  restam

7,06%, conforme dados do Inventário Ambiental de Fortaleza, realizado em 2002 e

2003  pela  Prefeitura  desse  Município,  que  para  tanto  organizou  uma  equipe

multidisciplinar. Fortaleza tem hoje uma média de 4m2  de área verde por habitante,

um terço do mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, que

é de 12m2.

Como vem sendo crescente também a venda de veículos, seria razoável diminuir

um  pouco  o  impacto  da  emissão  de  gás  carbônico  no  Estado com o  plantio  de

árvores pelas concessionárias. Este seria um importante passo para alcançarmos a

sustentabilidade.

Diante  do  exposto,  submeto  esta  proposição  à  apreciação  dos  nobres  pares,

contando com a sua aprovação.

-  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 700/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.028/2009)

Determina que o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG

-  divulgue  trimestralmente  os  valores  arrecadados  com  multas  de  trânsito  e  sua

destinação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran - MG -

divulgará, trimestralmente, no diário oficial do Estado, no Portal da Transparência e

na sua página da internet, os valores arrecadados com multas de trânsito no âmbito

da sua competência, bem como a destinação desses recursos. 
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Esta matéria tem por objetivo levar ao conhecimento da sociedade os

valores arrecadados e a maneira como esses recursos estão sendo aplicados pelo

Detran  -  MG.  Outrossim,  dentro  do  princípio da transparência  que deve pautar  a

administração  pública,  a  sociedade  poderá  fiscalizar  os  valores  arrecadados  e  a

destinação desse dinheiro, na melhoria da segurança e na educação do trânsito, para

que  possamos  diminuir  de  maneira  efetiva  os  trágicos  números  de  acidentes  de

trânsito no nosso Estado.

Por  estas razões, espero contar com o apoio de meus pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- 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 701/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.150/2010)

Obriga a inserção de orientações sobre melhoria da qualidade de vida no verso dos

receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Na face versa dos receituários médicos utilizados pela rede pública de

saúde, deverão constar orientações tais como malefícios do fumo no organismo, a

importância da boa alimentação, prevenção contra a aids, contra o câncer, diabetes,

entre outras ações preventivas e de boas práticas de saúde, que visem à melhoria da

qualidade de vida dos usuários do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único - Não podem ser veiculadas nos receituários médicos dados de

atendimentos  nem propaganda  de ações  dos  gestores  ou  do  próprio  sistema de

saúde.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: A Organização Mundial da Saúde já confirmou o que os profissionais e
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gestores da saúde já vinham defendendo há muito tempo: a saúde das pessoas pode

ter  mais  qualidade  com  simples  medidas  e  orientações,  como  parar  de  fumar,

alimentar-se  bem,  praticar  exercícios,  entre  outros,  obtendo-se  informações

fundamentais para viver mais e melhor.

Este projeto de lei visa propagar essas medidas através dos receituários médicos

distribuídos pela rede pública de saúde. Os usuários podem se valer da orientação do

próprio médico que os atendeu, mudar seus hábitos e melhorar sua qualidade de

vida.

Assim, diante dos motivos expostos, conto com o apoio dos meus nobres pares

para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 702/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.151/2010)

Proíbe a aplicação de multas por  infração de trânsito ao motorista que avançar

semáforo com indicação de sinal vermelho, entre 22 e 5 horas, em velocidade igual

ou inferior a 20 quilômetros por hora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica proibida a aplicação de multas por i nfração ao motorista que avançar

semáforo com indicação de sinal vermelho no período compreendido entre 22 e 5

horas, para velocidade igual ou inferior a 20 (vinte) quilômetros por hora.

Art.  2° -  Ficam  excluídos  desta  determinação  os  sem áforos  situados  em

cruzamentos de vias de trânsito intenso cuja velocidade máxima permitida seja igual

ou superior a 80 (oitenta) quilômetros por hora.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  Esta  proposição  visa  garantir  maior  segurança  aos  motoristas  de

regiões de grande aglomeração as quais apresentam grande circulação de veículos

automotores em todos os horários do dia.

É  de  conhecimento  público  que  no  período  da  noite  e  durante  a  madrugada,
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ocorrem  com  muita  frequência  assaltos  a  veículos  que  param  em  semáforos,

obedecendo à sinalização vermelha,  fato este que vem causando muitos danos e

colocando em risco a vida dos motoristas no Estado.

Assim  sendo,  é  de  grande  necessidade  uma  evolução  legal  no  conceito  de

infrações  de  trânsito  no  que  concerne  à  sinalização  vermelha  nos  semáforos  no

período entre 22 e 5 horas, poupando assim os cidadãos mineiros de danos e riscos

à sua vida.

- 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 703/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.686/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Agentes de Segurança do Sistema

Prisional e Sócio-Educativo do Norte de Minas, com sede no Município de Montes

Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Segurança do Sistema Prisional e Sócio-Educativo do Norte de Minas, com sede no

Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: A Associação dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Sócio-

Educativo do  Norte  de  Minas, fundada em 18/8/2008,  com sede no Município  de

Montes Claros, é uma sociedade civil  sem fins lucrativos, que tem por finalidades

congregar os Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Socio-Educativo do Norte

de Minas, bem como seus dependentes, e servidores que exerçam atividades nas

unidades prisionais e socioeducativas, estimulando a união e a solidariedade mútua,

otimizando o relacionamento entre eles; lutar pela defesa das liberdades individuais e

coletivas,  pelo  respeito  à  justiça  social  e  pelos  direitos  fundamentais  do  homem;

estabelecer negociação com a representação governamental, visando à obtenção de

melhorias para a sua base de representação.
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No cumprimento das funções que lhe são atribuídas no seu estatuto, a Associação

dos Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Sócio-Educativo do Norte de Minas

abstém-se  de  se  envolver  em  matérias  que  fujam  de  sua  natureza  e  de  sua

finalidade, em especial daquelas de cunho político-partidário.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98. 

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 704/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.936/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Agricultores Familiares de Sobradinho

e Região, com sede no Município de Coração de Jesus.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Sobradinho e Região, com sede no Município de Coração de Jesus.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A  Associação de Agricultores Familiares  de Sobradinho e Região é

uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade a prestação de quaisquer

serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento  e  realização  das  explorações

agropecuárias para melhorar as condições de vida de seus associados. Além disso,

busca a melhoria no convívio da classe, através da integração de seus associados, e

proporcionar aos associados e seus dependentes atividades econômicas, culturais,

desportivas e sociais. 

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

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

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

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

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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 705/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.937/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Morada do Sol -

AMBMS -, com sede no Município de Capitão Eneias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Morada do Sol - AMBMS -, com sede no Município de Capitão Eneias.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação:  A Associação dos Moradores do Bairro Morada do Sol, com sede no

Município de Capitão Eneias, é uma sociedade civil  sem fins lucrativos e tem por

finalidades:  estudar  os  problemas do bairro,  procurando atender  as  necessidades

coletivas;  atuar  junto  aos  poderes  públicos  para  a  solução  dos  casos  de

necessidades do bairro; manter contato com outras associações, como as do setor de

saúde, do comércio, da indústria e com o povo em geral; promover eventos sociais,

recreativos e atividades assistenciais, educacionais e culturais que estiverem a seu

alcance . 

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98. 

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e 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 706/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.988/2010)

Dá a  denominação  de  Aécio  Ferreira  da  Cunha  ao restaurante  universitário  da

Unimontes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Aécio Ferreira da Cunha o restaurante universitário da

Unimontes.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Visa este projeto de lei dar denominação ao Restaurante Universitário

da Unimontes prestando justa homenagem ao ex-Deputado Aécio Ferreira da Cunha,

que tinha um carinho muito especial pelo Norte de Minas.

Sua trajetória política, em mandatos eletivos, começou em 1954, quando se elegeu

Deputado Estadual pela região do Vale do Mucuri e Médio Jequitinhonha, apesar de

conhecer muito pouco a região e só ter retornado a viver em Minas Gerais três anos

antes. Em 1958, reelegeu-se para novo mandato de Deputado Estadual. 

Após seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Aécio Ferreira da Cunha se elegeu, em 1962, para o primeiro de seus seis mandatos

consecutivos  como  Deputado  Federal.  Estudioso  dos  problemas  econômicos  e

sociais, teve atuação relevante na Câmara dos Deputados, tendo participado como

membro  efetivo  das  Comissões  de  Defesa  do  Consumidor,  Educação  e  Cultura,

Finanças, Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e Minas e Energia. Foi, por

duas vezes, relator da Comissão de Orçamento da Câmara.

Em 1988, foi nomeado Ministro do Tribunal de Contas da União pelo Presidente

José  Sarney,  mas,  por  razões  pessoais,  declinou  do  cargo,  numa  atitude

surpreendente, pela importância da função, mas muito elogiada pela dignidade moral

do gesto.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e, com certeza,

encontrará  eco  em  toda  população,  tendo  em  vista  as  notórias  qualidades  e  os
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importantes  serviços  prestados  por  Aécio  Ferreira  da  Cunha  à  comunidade,  que

sempre o respeitou. Espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 707/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.064/2010)

Cria o Programa Estadual de Práticas Integrativas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual de Práticas Integrativas em saúde.

Art. 2º - O Programa Estadual de Práticas Integrativas tem como objetivo propor,

elaborar e promover, no âmbito da Secretaria de Saúde, uma medicina alicerçada na

integralidade, ou seja, com atendimento e avaliação do ser humano em todas as suas

dimensões  -  biológica,  psicológica,  sociológica  e  espiritual  -  dentro  de  uma

abordagem transdisciplinar, transcultural, transpessoal e transreligiosa, resgatando e

garantindo concretamente  a  humanização no atendimento  à saúde,  respeitando a

multidimensionalidade e a multicausalidade do adoecimento do ser.

Art. 3º - Entende-se por práticas integrativas em saúde aquelas que abordam de

forma integral e dinâmica o processo saúde-doença, desenvolvendo ações no campo

da prevenção de agravos, da promoção e da recuperação da saúde, harmonizando a

relação  do  indivíduo  com  a  natureza  na  busca  do  equilíbrio  e  favorecendo  a

expressão das potencialidades humanas.

Art. 4º - As práticas integrativas em saúde incluem a homeopatia, a fitoterapia, as

medicinas tradicionais, o termalismo-crenoterapia, a medicina antroposófica e demais

práticas reconhecidas ou que venham a ser reconhecidas pela Política Nacional de

Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde.

Art.  5º  -  Para  a  consecução  dos  objetivos  propostos,  a  regulamentação  do

Programa Estadual de Práticas Integrativas deverá contemplar estratégia de gestão

que assegure a participação intersetorial dos órgãos oficiais, da sociedade civil e das

entidades representativas da homeopatia, da fitoterapia, das medicinas tradicionais,
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do  termalismo-crenoterapia,  da  medicina  antroposófica  e  demais  práticas

reconhecidas ou que venham a ser reconhecidas pela Política Nacional de Práticas

Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde.

Art. 6º - A execução do Programa deverá ser descentralizada, tendo como base a

divisão  territorial  dos Departamentos  Regionais  de  Saúde,  respeitando a  vocação

regional  e  abordando  de  forma  integrada  as  questões  ambientais  e  científico-

tecnológicas, permitindo uma ampla estratégia de desenvolvimento regional.

Art.  7º  -  Caberá  aos  gestores  do  Programa  promover,  incentivar  e  prestar

assessoria técnica para implantação, expansão e desenvolvimento do Programa no

âmbito dos Municípios.

Art.  8º  -  Os  gestores  do  Programa  deverão  promover  ações  nas  instituições

públicas e privadas que mantêm atividades correlatas e relacionadas às propostas do

Programa, nas áreas de agronomia, meio ambiente, etnobotânica, ensino, pesquisa e

produção farmacêutica,  visando dar  suporte  à  plena expansão  das  atividades  do

Programa Estadual de Práticas Integrativas.

Art. 9º - A regulamentação desta lei se dará dentro de 90 (noventa) dias a contar de

sua publicação e deverá observar as seguintes diretrizes:

I  -  prevenção  de  agravos  e  promoção,  manutenção  e  recuperação  da  saúde

baseadas  em  modelo  de  atenção  humanizada  e  centrada  na  integralidade  do

indivíduo, conforme previsto no art. 2º desta lei;

II  -  visão  ampliada  do  processo  saúde-doença  e  a  promoção  do  cuidado

continuado,  humanizado  e  integral  em  saúde,  estimulando  a  autonomia  e  a

corresponsabilidade dos indivíduos pela saúde;

III - estímulo às intervenções que visam promover bem-estar, saúde e mecanismos

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias

eficazes, eficientes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento

do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a

sociedade;

IV - facilitação do acesso às práticas integrativas, garantindo que os profissionais de

saúde  tenham  condições  de  desenvolver  suas  ações  de  forma  humanizada,

objetivando melhoria no atendimento e nas relações entre gestores, profissionais de
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saúde  e  usuários,  fundamentadas  no  respeito  à  dignidade  de  quem  cuida  e  no

atendimento oportuno, humanizado e de qualidade;

V  -  racionalização  das  ações  de  saúde,  estimulando  alternativas  inovadoras  e

socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades;

VI - incentivo à participação social no desenvolvimento do Programa, promovendo o

envolvimento responsável  e continuado dos usuários,  gestores e profissionais nas

diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde;

VII - incentivo à inserção das práticas integrativas em todos os níveis de atenção à

saúde, com ênfase no nível básico;

VIII  -  desenvolvimento  das  práticas  integrativas  em  caráter  multiprofissional  e

interdisciplinar,  com  participação,  formação  e  aperfeiçoamento  das  categorias

profissionais presentes na rede de atendimento à saúde do Estado de Minas Gerais,

e em consonância com o nível de atenção;

IX - criação de grupo de trabalho constituído no âmbito da Secretaria Estadual de

Saúde,  para  elaboração  de  normas  técnicas  e  operacionais  de  implantação  e

desenvolvimento das práticas integrativas no Estado;

X -  priorização de esforços no campo da investigação e da implementação das

práticas da medicina tradicional do Brasil, particularmente das tradições indígenas e

afrobrasileiras, através do estabelecimento de convênios e parcerias com instituições

de pesquisas que atuam nessa área;

XI  -  em  relação  à  fitoterapia,  a  regulamentação  desta  lei  deverá  contemplar  o

incentivo às iniciativas de implantação e desenvolvimento:

a) da pesquisa científica voltada para a identificação, classificação e análise das

qualidades terapêuticas das plantas, na perspectiva da valorização da etnobotânica;

b) do cultivo de plantas medicinais;

c) da produção, distribuição e do controle de qualidade dos produtos fitoterápicos;

d)  da  divulgação  do  conhecimento  da  fitoterapia  com  o  objetivo  de  orientar  os

profissionais  da  saúde  e  a  população  em  geral  a  respeito  de  sua  utilização  e

benefícios;

XII - em relação à homeopatia, a regulamentação desta lei  deverá contemplar o

incentivo às iniciativas de implantação e desenvolvimento:
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a)  da  inserção  da  atenção  homeopática  em  todos  os  níveis  de  atenção,

prioritariamente  na  atenção  básica,  oferecida  como  opção  de  cuidado  a  toda

população;

b)  das  ações  na  área  de  formação  e  educação  permanente  para  profissionais

homeopatas, em consonância com os princípios do SUS;

c) das pesquisas que respeitem a racionalidade homeopática nas seguintes áreas:

básica,  epidemiológica,  clínica,  social,  farmacêutica,  avaliação  de  serviços,

patogenética e farmacológica;

d)  da  produção,  distribuição  e  controle  de  qualidade  dos  medicamentos

homeopáticos;

e)  das  ações  de  informação,  comunicação  e  educação  popular  em  saúde  que

busquem divulgar informações sobre o cuidado homeopático e seus benefícios, com

objetivo  de  orientar  os  usuários  e  os  profissionais  da  saúde  a  respeito  da

racionalidade homeopática, enquanto recurso de promoção da saúde, de profilaxia e

de tratamento das doenças.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Em 2006, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 971, que dispõe

sobre a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares - PNPIC - no

Sistema Único de Saúde, na qual constou recomendação para que as Secretarias de

Saúde  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  implantassem  e

implementassem  as  ações  e  serviços  relativos  às  Práticas  Integrativas  e

Complementares.

A  publicação  dessa  Portaria  atende  a  uma  necessidade  constatada  pelas

Conferências  Nacionais  de  Saúde  que,  desde  1986,  têm  recomendado  apoio

financeiro e técnico para a implantação das práticas integrativas na rede pública de

saúde.

As práticas integrativas em saúde são aquelas que abordam de forma integral e

dinâmica o processo saúde-doença, desenvolvendo ações no campo da prevenção

de agravos, da promoção e da recuperação da saúde, harmonizando a relação do
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indivíduo com a natureza  na busca do equilíbrio  e  favorecendo a expressão das

potencialidades humanas.

Enquanto  modalidade  de  atenção  à  saúde,  também  essas  práticas  têm  sido

apontadas,  por  gestores,  médicos  e usuários,  como capazes  de contribuir  para o

resgate  da  dimensão  humanista  da  medicina,  dentro  de  uma  perspectiva  de

integralidade.

De relevo notar que, para a efetiva implantação do Programa previsto nesta lei, é

imprescindível o desenvolvimento de um sistema de remuneração de serviços e de

avaliação profissional que premie a saúde e não a doença, o que implica revisão dos

modos operacionais do sistema, de forma a privilegiar a promoção da saúde com a

meta  de  reduzir  a  demanda  de  consultas  e  a  solicitação  de  exames,  e  não  de

perpetuar tratamentos crônicos, como acontece na prática hegemônica.

Nessa estratégia de atendimento,  o sistema deve,  necessariamente,  incluir  uma

maior  duração  e  profundidade  das  consultas,  para  o  alcance  da

multidimensionalidade  do  paciente  e  da  multifatorialidade  e  multicausalidade  da

doença, garantindo a continuidade do tratamento com o entendimento de doença e

cura  como  um  processo,  de  forma  que  possam  conduzir  a  um  atendimento

humanizado e a uma prática médica ética, pessoal e economicamente sustentável.

É comprovado que as práticas integrativas aumentam a resolutividade dos serviços

e fortalecem, com a humanização no atendimento, a relação médico-paciente, como

um dos elementos fundamentais na terapêutica. Estudos têm demonstrado também

que  tais  abordagens  contribuem  para  a  ampliação  da  corresponsabilidade  dos

indivíduos pela saúde.

Dessa  forma,  o  desenvolvimento  das  práticas  integrativas  em  conjunto  com  as

ações e serviços já  existentes no SUS deve ser  entendido como continuidade do

processo  de  implantação  do  sistema.  Ao  considerar  o  indivíduo  na  sua

multidimensionalidade  -  sem  perder  de  vista  a  sua  singularidade,  quando  da

abordagem de seus processos de adoecimento e de saúde - as práticas integrativas

contribuem para  a  integralidade da atenção à  saúde  e para  o  aprimoramento  do

Sistema Único de Saúde.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 708/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.825/2009)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da Capelinha,

com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

da Capelinha, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro da Capelinha, com sede no

Município de Ouro Fino, em pleno funcionamento desde 2/11/89, é uma sociedade

civil de direito privado sem fins lucrativos, políticos ou religiosos.

A entidade tem como objetivo a melhoria das condições de vida e o embelezamento

do bairro, a promoção de atividades culturais, sociais e desportivas, e a assistência

às pessoas carentes.

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

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

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

Esperamos contar com o apoio de nossos 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 709/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.128/2009)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municipios

dos Lagos do Sul de Minas - Cislagos -, com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde
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dos Municipios dos Lagos do Sul de Minas - Cislagos -, com sede no Município de

Alfenas.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A principal  finalidade  do  “Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  dos

Municipios  dos  Lagos  do  Sul  de  Minas  -  Cislagos”,  é  organizar  o  sistema

microrregional  de  saúde,  implantar  e  desenvolver  ações  e  serviços  preventivos  e

assistenciais  de  abrangência  microrregional,  implantar  e  desenvolver  serviços

assistenciais de segundo, terceiro e quarto níveis.

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 de

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 710/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.209/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de Cabo Verde, com sede no

Município de Cabo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos de Cabo

Verde, com sede no Município de Cabo Verde.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A principal  finalidade  da  Associação  dos  Amigos  de  Cabo  Verde

consiste  na  exploração  e  instalação  de  serviços  de  radiodifusão  sonora  com

finalidade  educativa,  artística,  cultural  e  informativa,  respeito  aos valores  éticos  e

sociais  da  pessoa  e  da  família,  em  beneficio  do  desenvolvimento  geral  da

comunidade de Cabo Verde.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
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razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 711/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.510/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Renascer - ACR -, com sede

no Município de Paraopeba. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

ACR -, com sede no Município de Paraopeba.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  A Associação de Capoeira Renascer  -  ACR -,  com sede na Praça

Expedicionário Fernandes, nº 140, Centro, no Município de Paraopeba, fundada em

31/10/93,  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos  e  com  duração  por  tempo

indeterminado.

Essa Associação tem por finalidades a prática de esporte e a cultura de caráter

amador.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 712/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.880/2007)

Estabelece  normas  gerais  para  a  instituição  de  loteamentos  fechados  e

condomínios urbanísticos no Estado, nos termos do § 3º do art. 24 da Constituição da

República. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais para a instituição e implementação de

loteamentos fechados e condomínios urbanísticos.
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Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por:

I - loteamento fechado o loteamento em que o acesso aos bens de domínio público

é restrito aos proprietários ou àqueles por eles autorizados e os serviços, definidos

em  lei  municipal,  desempenhados  por  associação  de  moradores,  devidamente

constituída;

II  -  condomínios  urbanísticos  são  edificações  ou  conjuntos  de  edificações,

constituídos sob a forma de unidades isoladas entre si, em imóvel único, cabendo a

cada unidade uma fração ideal do terreno e das coisas comuns;

III  -  infra-estrutura-básica  os  sistemas  viário,  de  abastecimento  de  água,  de

distribuição de energia elétrica e de coleta de efluentes sanitários, pavimentação e

equipamentos de disposição adequada de resíduos sólidos;

IV  -  infra-estrutura-complementar  arborização  viária,  redes  de  telefonia,

comunicação,  de gás canalizado e demais  elementos não contemplados na infra-

estrutura-básica.

Art. 2º - Somente instituir-se-á loteamento fechado ou condomínio urbanístico que

esteja  de  acordo  com  o  plano  diretor  do  Município,  aprovado  ou  revisto  após  a

promulgação da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art.  3º  -  O  poder  público  municipal,  mediante  lei  específica,  poderá  facultar  à

associação  comunitária  de  bairro,  legalmente  constituída,  o  direito  de  requerer  o

fechamento de loteamento, desde que conveniente ao interesse público.

Parágrafo  único  -  É  vedada  a  instituição  de  loteamento  fechado  quando  este

acarretar  prejuízos  à  articulação  viária,  à  integração  da  cidade,  ao  planejamento

urbano, impossibilitando o acesso a bens públicos.

Art.  4º - Competirá aos condôminos a manutenção do sistema viário,  das áreas

destinadas ao uso comum e da infra-estrutura complementar interna dos loteamentos

fechados.

Art. 5º - A instalação de condomínio urbanístico destinar-se-á a abrigar edificações

residenciais assentadas em um terreno sob regime de co-propriedade.

Parágrafo único - É vedada a instituição de condomínio urbanístico na hipótese de o

empreendimento impedir a continuidade do sistema viário existente ou projetado ou o

acesso a bens públicos.
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Art. 6º - É vedada a instalação de condomínio urbanístico em áreas:

I  -  necessárias  à  preservação  ambiental,  à  defesa  do  interesse  cultural  ou

paisagístico;

II - sem condições de acesso por via do sistema viário oficial ou de atendimento por

infra-estrutura sanitária adequada;

III - cujas condições geológicas não aconselhem a edificação;

IV - cuja declividade natural seja igual ou superior a 30% (trinta por cento);

V  -  que  apresentem  problemas  de  erosão  em  sulcos  e  voçorocas,  até  sua

estabilização e recuperação;

VI - que tenham sido aterradas com material nocivo à saúde pública;

VII - que apresentem condições sanitárias inadequadas devido à poluição, até a

correção do problema;

VIII  -  alagadiças ou contíguas a mananciais, cursos de água, represas e demais

recursos hídricos, sem a prévia manifestação das autoridades competentes;

IX - alagadiças ou sujeitas à inundação, antes de serem tomadas providências para

assegurar o escoamento das águas.

Parágrafo único - Em áreas com as características descritas nos inciso I e IX do

“caput”, poderá ser instalado condomínio urbanístico, caso haja justificado interesse

público de ordem ambiental.

Art. 7º - Para a implantação de condomínio urbanístico, o empreendedor destinará

ao  uso  público,  área  externa,  equivalente  à  20%  (vinte  por  cento)  da  área  do

empreendimento. 

§ 1º - A área de uso público, a que se refere o “caput” deste artigo, constituir-se-á

em  qualquer  parte  do  Município,  em  consonância  com  o  disposto  na  legislação

municipal, salvo na hipótese de região metropolitana.

§  2º  -  Em  região  metropolitana,  a  área  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo

constituir-se-á em qualquer dos Municípios que a integram, conforme regulamentação

expedida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. 

Art.  8º  -  Caberá  aos  condôminos  a  manutenção  do  sistema  viário,  das  áreas

destinadas ao uso comum e da infra-estrutura complementar interna dos condomínios

urbanísticos,  responsabilizando-se  o  empreendedor  pelos  custos  relativos  às
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unidades não alienadas. 

Art. 9º - Caberá ao empreendedor:

I - a demarcação dos lotes, das quadras e das áreas destinadas a equipamento

comunitário;

II - a implementação:

a) da infra-estrutura básica;

b) do sistema viário;

c) das áreas de uso comum;

d)  de  equipamentos  de  prevenção  e  combate  a  incêndios,  conforme  projeto

previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  Há  ausência  de  normas  gerais  que  disciplinem  os  chamados

loteamentos fechados, bem como os condomínios urbanísticos, embora estes sejam

uma prática cada vez mais corriqueira não apenas nos grandes centros urbanos, mas

igualmente  em  cidades  de  médio  e  pequeno  porte,  como  um  dos  efeitos  na

organização das cidades do crescimento da violência. 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 20/2007, que tem por escopo

promover a revisão da Lei de Parcelamento do Solo - Lei nº 6.766, de 19/12/79, no

qual pretende-se disciplinar a matéria. Ocorre que não há previsão para a aprovação

desse projeto, cuja tramitação pode consumir alguns anos, como aconteceu, entre

outros,  com  o  Estatuto  da  Cidade,  que  tramitou  durante  13  anos  no  Congresso

Nacional. 

Havendo, pois, a ausência de normas gerais, o Estado pode legislar, com base no §

3º do art. 24 da Constituição da República, uma vez que a matéria se enquadra no

direito urbanístico. Este projeto teve como inspiração a proposição que tramita no

Congresso  Nacional.  Não  obstante,  os  debates  desta  Casa  devem  aperfeiçoar  a

proposição, razão pela qual conto com o apoio de meus ilustres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 713/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.618/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Raul  Soares  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Raul Soares

imóvel  com  área  de  151,20m2 (cento  e  cinquenta  e  um  vírgula  vinte  metros

quadrados), constituído de um terreno urbano, e respectivas acessões e benfeitorias,

situado na Praça Padre José Domingues, nº 20, Centro, nesse Município, registrado

sob o nº 8.342, a fls. 01 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Raul Soares.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  será  destinado  à

instalação de órgãos administrativos municipais. 

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º, ou no caso de desvirtuamento ou

modificação de sua finalidade. 

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: O imóvel de que trata esta lei foi adquirido pela Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais em 1969. Com a extinção da autarquia, em 1998, passou a

integrar o patrimônio do Estado. Com o passar dos anos, o bem começou a sofrer um

processo  de deterioração  e,  atualmente,  encontram-se  instalados  no  local  alguns

órgãos  municipais;  contudo,  faz-se  necessária  à  realização  de  reformas  e

ampliações. 

A doação em apreço fundamenta-se no interesse da Municipalidade de instalar um

Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão no imóvel, buscando atingir o fim último

de todo próprio público, qual seja o de atender o interesse coletivo. 

A estrutura que se pretende instalar reunirá, em um único local, diversos serviços

públicos,  com o escopo de facilitar  o acesso do cidadão a eles.  Assim,  o Centro
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Integrado será  capaz de  fortalecer  a  relação  entre  o  Executivo  Municipal  e  seus

munícipes,  o  que  poderá  proporcionar  a  integração  de  suas  ações  e  a

descentralização dos serviços num espaço único,  por  meio  de  parcerias  entre  os

órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entre outros.

O imóvel  em comento  contribuirá  para  a melhoria  do  atendimento  dos  serviços

prestados  aos raulsoarenses,  de  forma a  atender  as  concepções  do atendimento

integrado e da qualidade do serviço público, ofertando melhores condições de acesso

e se comprometendo com sua qualidade, eficiência e eficácia. 

Certamente  esta  é  a  única  medida  capaz  de  assegurar  a  melhor  utilização  do

imóvel, motivo pelo qual julgamos necessária a doação e apresentamos este projeto

de  lei,  esperando  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  sua

aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI N° 714/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.897/2010)

Institui a Política Estadual de Enfrentamento do “Crack” e Outras Drogas - PECD.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criada, no âmbito do Estado, a Polít ica Estadual de Enfrentamento do

“Crack” e Outras Drogas - PECD -, que atenderá ao disposto nesta lei.

Parágrafo  único  -  A política  de  que  trata  esta  lei  será  implantada  pelo  Poder

Executivo em articulação com os Municípios.

Art. 2º - A Política Estadual de Enfrentamento do “Crack” e Outras Drogas - PECD -

visa a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de saúde,

assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos

e juventude.

Art. 3º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - estruturar, integrar, articular e ampliar as ações voltadas para a prevenção do

uso,  o  tratamento  e a reinserção social  dos usuários  de “crack”  e outras  drogas,

contemplando a participação dos familiares e a atenção aos grupos vulneráveis, entre

outros, crianças, adolescentes e população em situação de rua;
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II - estruturar, ampliar e fortalecer as redes de atenção à saúde e de assistência

social para usuários de “crack” e outras drogas;

III - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para

atuação na prevenção do uso, no tratamento e na reinserção social de usuários de

“crack” e outras drogas;

IV  -  promover  e  ampliar  a  participação  comunitária  nas  políticas  e  ações  de

prevenção do uso, de tratamento e de reinserção social e ocupacional de usuários de

“crack” e outras drogas e fomentar a multiplicação de boas práticas;

V - disseminar informações qualificadas relativas ao “crack” e outras drogas;

VI - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que

integram as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,  assistência social,  segurança,

cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;

VII  -  integrar,  articular  e  mobilizar  os  diferentes  níveis  de  governo e  fontes  de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimento e viabilizar recursos

para a política de que trata esta lei. 

Art. 4º - A Política Estadual de Enfrentamento do “Crack” e outras Drogas observará

as seguintes diretrizes:

I - responsabilidade do poder público por sua elaboração e financiamento;

II - articulação das políticas públicas estaduais;

III  -  integração  dos  esforços  do  poder  público  e  da  sociedade  civil  para  sua

execução;

IV  -  participação  da  sociedade  civil  na  elaboração,  acompanhamento  e

monitoramento das políticas públicas;

V - reinserção familiar, social e ocupacional dos usuários de “crack” e outras drogas;

VI - implantação e ampliação das ações educativas destinadas ao desestímulo ao

uso do “crack” e drogas, lícitas ou ilícitas; 

VII - promoção de ações de prevenção, tratamento, assistência e reinserção social

em regiões de grande vulnerabilidade à violência e ao uso de “crack”.

Art.  5º  -  São fontes  de recursos para os  programas criados para efetivação da

política de que trata esta lei:

I - dotações consignadas no orçamento do Estado;
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II - recursos provenientes de fundos estaduais;

III - financiamentos externos e internos;

IV - recursos provenientes de outras fontes. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  A pesquisa  denominada  “A Problemática  do  Crack  na  Sociedade

Brasileira: o impacto na saúde pública e na segurança pública”, desenvolvida por uma

equipe do Centro de Pesquisas em Segurança Pública - Cepesp - da PUC Minas e

divulgada  em  26/8/2010,  concluiu  que,  a  partir  de  1997,  o  crescimento  das

ocorrências de homicídios na Região Metropolitana de Belo Horizonte, entre jovens

de 15 a 24 anos, está diretamente relacionado ao aumento dos conflitos relacionados

ao tráfico de drogas e especialmente à disseminação do “crack”. 

O estudo citado, desenvolvido entre dezembro de 2008 e julho de 2010, buscou

compreender  os  mecanismos  sociais  e  simbólicos  envolvidos  na  relação  entre  o

tráfico do “crack” e a disseminação da violência, bem como os atinentes ao consumo

compulsivo dessa substância, os tratamentos e os serviços de atenção ao usuário. 

Conforme explicou o Sr. Luís Flávio Sapori, professor do curso de Ciências Sociais

e coordenador do Cepesp, “não é o efeito farmacológico (do crack) que provoca a

violência, mas sim seu comércio, mais que a cocaína em pó e a maconha, pois gera

consumidores  compulsivos”.  Explicou,  ainda,  que  o  aumento  nos  homicídios  está

relacionado aos conflitos causados pelo endividamento e pelo uso de armas de fogo,

embora ocorra também uma disputa pelos pontos de tráfico. 

O “crack” ingressou na Capital mineira a partir de 1997, na Pedreira Prado Lopes.

Antes da propagação desse entorpecente, os homicídios motivados por drogas ilícitas

representavam 8,3% do total, contra 91,7% de outras motivações. Entre 1997 e 2004,

período do início da disseminação do “crack”, 19,2% dos homicídios se relacionavam

a substâncias  ilícitas,  contra 80,8% com outras  motivações.  Nos anos de 2005 e

2006,  a  maior  participação  do  “crack”  no  tráfico  de  entorpecentes  aumentou  o

respectivo percentual para 33,3%, diminuindo o de outras motivações para 66,7%. 

De  acordo  com  o  estudo,  o  período  de  disseminação  e  consolidação  de  seu
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comércio coincidiu com o crescimento da vitimização de jovens na faixa etária de 15 a

24 anos, que tornou, nos anos de 2001 e 2005, a taxa de homicídios nessa faixa 2,5

vezes maior que a referente aos maiores de 25 anos. 

O  “crack”  é  seis  vezes  mais  potente  que  a  cocaína  e  provoca  uma  ação

devastadora  no  organismo  do  usuário,  causando  lesões  cerebrais  irreversíveis  e

aumentando os riscos de derrame e infarto.

Normalmente, o usuário se torna dependente com apenas três ou quatro doses do

entorpecente; contudo, existem casos em que o efeito  viciante ocorre na primeira

dose.  Conforme  afirmou  a  Profa.  Regina  Medeiros,  responsável  pela  parte  da

pesquisa relacionada à saúde, “quase 100% dos pacientes de ‘crack’ abandonam o

tratamento, não recebem alta”. Para a professora, as equipes de profissionais que

trabalham  nas  instituições  de  saúde  são deficitárias  e  não  conseguem  atender  à

demanda, exigindo-se que o poder público invista na reestruturação da infraestrutura

física e de pessoal. 

A grave situação apresentada pela pesquisa torna fundamental a instituição de uma

política estadual  específica que venha traçar diretrizes  e princípios  para as ações

governamentais direcionadas ao enfrentamento do “crack”.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 715/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.926/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Itabira, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de

Itabira, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  O  esporte  desenvolve  valores  como  afetividade,  percepções,
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expressão,  raciocínio  e  criatividade,  motivo  pelo  qual  representa  importante

instrumento de socialização, educação, promoção da saúde e da identidade cultural e

cooperação  dos  povos.  Os  benefícios  atribuídos  à  atividade  fizeram  com  que  a

Organização das Nações Unidas,  embasada em recente  estudo,  recomendasse a

adoção  do  esporte  como  instrumento  de  políticas  públicas  direcionadas  ao

desenvolvimento  humano.  Em  22/5/2006,  visando  tornar  o  esporte  uma vigorosa

ferramenta de inclusão social, foi fundada a Associação dos Corredores de Rua de

Itabira, constituída legalmente em 18/1/2007 como pessoa jurídica de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  que  objetiva  proporcionar  a  difusão  de  atividades  sociais  e

desportivas. A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta

relevantes serviços à comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender

a crescente demanda da população nessa área, voltada, sobretudo, para o esporte

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A entidade tem

as  seguintes  finalidades  estatutárias:  congregar  e  aproximar  atletas  brasileiros  e

estrangeiros,  estabelecer  laços de  amizade com atletas  em atividade,  estimular  o

ingresso  de  associados,  preservar  a  dignidade  atlética,  contribuir  com  o

aperfeiçoamento cultural dos associados, manter intercâmbios com agremiações do

gênero, promover competições de atletismo, realizar eventos sociais e participar de

competições.  Como visto,  a  associação presta relevantes serviços à  comunidade,

desenvolvendo  ações  que  visam  atender  à  crescente  demanda  das  pessoas  em

situação de vulnerabilidade socioeconômica, com o propósito de contribuir para seu

desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho realizado pela Associação dos Corredores de Rua

de Itabira.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 716/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 585/2007)

Altera a Lei  nº  7.367,  de 2 de outubro de 1978, que dispõe sobre o transporte
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coletivo rodoviário intermunicipal no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A ementa da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Dispõe  sobre  o  transporte  intermunicipal  de  passageiros  no  Estado  de  Minas

Gerais”.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - O transporte intermunicipal de passageiros, realizado no Estado de Minas

Gerais,  é  serviço  público,  explorado  diretamente  ou  delegado  ou  autorizado  a

terceiros.

§  1º  -  É  intermunicipal  o  serviço  de  transporte  de  passageiros  realizado  entre

municípios, quer por estrada federal, estadual ou municipal.

§  2º  -  O  transporte  de  passageiros  será  coletivo  quando  realizado  por  ônibus,

mediante  delegação,  ou  eventual  quando  realizado  por  ônibus  ou  microônibus,

mediante autorização para fretamento, conforme a Lei Federal nº 9.503, de 23 de

setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

“§  3º  -  A delegação  para  transporte  coletivo  será  concedida  exclusivamente  à

empresa  legalmente  constituída,  e  a  autorização  para  transporte  eventual  por

fretamento poderá ser concedida à pessoa física anteriormente cadastrada.”.

Art. 3º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais  -  DER-MG  -  a  exploração,  a  delegação  e  a  autorização  do  serviço  de

transporte intermunicipal de passageiros.”.

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

Sala das Reuniões, 22 de março de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa  alterar a lei supracitada, que regula os serviços de

transporte  intermunicipal  no  Estado,  especialmente  o  de  passageiros,  que  hoje

insere-se entre as competências do DER-MG.
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A motivação  desta  proposta  é  o  recente  Decreto  nº  44.007,  de  13/4/2005,  do

Governador Aécio Neves, que intenta proibir, de forma autoritária e desarrazoada, o

transporte de passageiros em veículos com menos de 20 lugares, hoje realizado por

cerca de 22 mil trabalhadores em todo o Estado.

O DER-MG argumenta que tal proibição é justificada pelo aumento do número de

acidentes e mortes envolvendo o transporte de passageiros em microônibus, razão

pela qual a autarquia quer apenas ônibus de empresas constituídas circulando nas

estradas mineiras.

Na verdade, o DER-MG é responsável pela autorização e fiscalização de todos os

veículos  que  realizam  o  transporte  intermunicipal  por  fretamento.  A  medida,  na

prática, servirá apenas para reduzir o trabalho de fiscalização, ao diminuir o número

de veículos aptos a realizar o transporte de passageiros.

Outro item importante a ser abordado pela legislação é a definição de que, no caso

da autorização para transporte eventual de passageiros, ela possa ser feita à pessoa

física cadastrada, e não, somente às empresas, como quer o Governo Estadual.

Assim,  entendendo  que  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro  define  o  ônibus  como

veículo com mais de 20 assentos e o microônibus como aquele que transporta até 20

passageiros,  equiparando  as  duas  espécies  para  os  fins  de  transporte  de

passageiros, não vemos motivo para proibir essa modalidade, uma vez que o DER-

MG fiscaliza esses serviços e expede ou não as autorizações necessárias.

O projeto que apresentamos, para alterar uma normatização em vigor, servirá para

regular,  em  sede  legislativa,  uma  matéria  importante  como  o  transporte  de

passageiros,  que  hoje  encontra  embasamento  legal  apenas  na  modalidade  do

transporte coletivo. As regras relativas ao transporte intermunicipal eventual, realizado

por  fretamento,  encontram-se  hoje  apenas  em  decreto,  não  estando  a  matéria,

portanto, sujeita ao controle direto do Poder Legislativo.

Por essa razão é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o quanto antes, este

projeto, como uma medida de justiça com os trabalhadores mineiros que realizam

legalmente e com autorização do DER-MG o transporte de passageiros em regime de

fretamento.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da
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Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 398/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 243/2011, dos Deputados Antônio Júlio e Rogério Correia, em que solicitam seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre o Convênio de

Cooperação Técnica e Financeira nº 003/2011, em que figuram como participantes a

Secretaria de Trabalho e Emprego e a Força Sindical de Minas Gerais. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 244/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel,  em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Áurea de Freitas Dias da Silva, primeira mulher

motorista profissional de Belo Horizonte e do Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 245/2011, do Deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Faculdade  de  Medicina  da  UFMG  por  seu  centenário  de

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 246/2011, do Deputado Cássio Soares, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Carmelo São José, de Passos, pelos 60 anos de sua fundação.

(- À Comissão de Cultura.)

Nº 247/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado pedido de providências com vistas à concessão do título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao apresentador de TV Luciano Huck.

Nº 248/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  BH  News  TV  por  sua  inauguração.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Transporte.)

Nº 249/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Colégio Arnaldo (Unidade Funcionários) pelos 99 anos de sua

fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 250/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao

Presidente  do  BNDES  pedido  de  providências  para  a  criação,  em  caráter

emergencial, de linha de crédito especial de capital de giro para a indústria têxtil e do

vestuário.

Nº 251/2011,  do Deputado Jayro Lessa,  em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com a  Câmara  de  Dirigentes  Lojistas  de  Governador  Valadares  -

CDL-GV - pela posse de sua nova diretoria. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº  252/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Professor Tonico Leite pelos 37 anos de

sua fundação.

Nº 253/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Movimento  de  Educação  de  Base  pelos  50  anos  de  sua

fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  254/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido a fim de que o DER-MG envie cópia

dos estudos técnicos que demonstram a viabilidade da instalação de radares fixos e

móveis nas rodovias do Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Deputado  Délio  Malheiros  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação da Frente Parlamentar em Prol dos Advogados Mineiros. Subscrevem termo

de adesão à criação dessa frente parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão,

Antônio  Carlos  Arantes,  Antônio  Júlio,  Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Bruno  Siqueira,

Carlin  Moura,  Carlos  Henrique,  Dalmo Ribeiro Silva,  Doutor  Viana,  Duarte Bechir,

Durval Ângelo, Gustavo Valadares, Jayro Lessa, João Leite, Luiz Carlos Miranda, Luiz

Humberto Carneiro, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Paulo Lamac, Rômulo Viegas,

Rosângela  Reis,  Sargento  Rodrigues,  Sávio  Souza  Cruz,  Sebastião  Costa,

Tadeuzinho Leite, Tiago Ulisses e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizado ciclo de debates

para discutir a reforma tributária. (- À Mesa da Assembleia.)

Da Deputada Liza Prado em que solicita seja realizado estudo para implantação de

um protocolo integrado para envio de documentos à Cidade Administrativa. (- À Mesa

da Assembleia.)

Do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar de Combate à Evasão Escolar. Subscrevem termo de adesão

à criação dessa frente parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Anselmo

José Domingos, Bonifácio Mourão, Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Doutor Wilson

Batista,  Duarte  Bechir,  João  Leite,  Luiz  Carlos  Miranda,  Luiz  Humberto  Carneiro,
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Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Pompílio Canavez, Romeu Queiroz e Rosângela

Reis.

Do Deputado Fred Costa em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Down.

Do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  comunicado  ao  Plenário  que

assinaram o termo de adesão à Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Down os

Deputados Inácio Franco, Paulo Guedes, Ana Maria Resende, André Quintão, Bruno

Siqueira, Carlos Mosconi,  Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Doutor Viana, Durval

Ângelo,  Elismar  Prado,  Fabiano  Tolentino,  Gustavo  Perrella,  Ivair  Nogueira,  Liza

Prado, Luiz Henrique, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Mauri Torres, Neider Moreira,

Rogério Correia,  Romel  Anízio,  Romeu Queiroz,  Rômulo  Viegas,  Rosângela  Reis,

Tenente Lúcio e Tiago Ulisses.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlin Moura,

Tiago Ulisses, Délio Malheiros (2), Inácio Franco, Sávio Souza Cruz, Carlos Pimenta,

João Leite (2), Leonardo Moreira (40) e Rogério Correia e da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Assuntos

Municipais,  de  Cultura,  de  Educação,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Política

Agropecuária, de Saúde, de Administração Pública e do Trabalho e dos Deputados

Ivair Nogueira, Gustavo Corrêa, Tadeuzinho Leite e Bonifácio Mourão.

Questões de Ordem

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Obrigado,  Presidente.  Em  2005,  o  Presidente  da

Petrobras esteve em Minas Gerais e assumiu o compromisso de instalar a fábrica de

aço acrílico em Ibirité - cidade irmã, vizinha de Belo Horizonte e Betim -, o que sem

dúvida iria  gerar  mais  de  mil  empregos diretos,  além dos empregos indiretos.  Já

estava tudo conversado e preparado, mas, registrando a minha estranheza, parece

que agora há a proposta de levar essa fábrica para a Bahia. Será que é por ser seu

Governador do PT? Lembrando que a Presidente Dilma disse que vai tratar todos

igualmente,  registro  também  o  meu  apoio  a  esse  compromisso  feito  em  2005.

Também  a  Prefeita  de  Betim,  Maria  do  Carmo,  esteve  nesta  Casa  pedindo  o
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empenho de todos os parlamentares para solicitar ao Presidente da Petrobras que

reafirme o seu compromisso de instalar a fábrica de aço acrílico em Ibirité, o que, sem

dúvida, vai gerar empregos e recursos para o Estado de Minas Gerais. Aproveito para

solicitar  às  Bancadas  do  PT,  do  PCdoB  e  do  PMDB,  que  têm  grande  apoio

principalmente da Região Metropolitana de Belo Horizonte,  que nos acompanhem

nessa luta para que a fábrica seja realmente instalada em Ibirité, o que vai atender

também ao Município de Betim, gerando emprego e renda. A instalação dessa fábrica

é  fundamental  para  nós,  mineiros,  mas  acho  que  está  havendo  agora  um  certo

revanchismo, perseguição política ou favorecimento, porque isso foi combinado há

cinco anos, e tudo estava preparado para a instalação dessa fábrica. O Governador

Anastasia retomou o diálogo com o Presidente da Petrobras, e agora estamos na

expectativa do anúncio de que de fato a fábrica de aço acrílico será instalada em

Ibirité. Gostaria de contar principalmente com a liderança que almeja a cadeira de

Contagem - Carlin Moura, Durval Ângelo e o Líder Rogério Correia -, na luta para que

essa fábrica seja de fato instalada em Ibirité, pensando também nesse projeto social

que vai atender uma cidade que há muito tempo vive a expectativa dessa instalação.

Obrigado.

O  Deputado  Durval  Ângelo  -  Como  regimentalista,  vou-me  ater  estritamente  à

questão de ordem, aproveitando que o Secretário-Geral da Assembleia está aqui, até

porque minha questão de ordem é dirigida, em primeiro lugar, à Secretaria. Na última

quarta-feira,  aprovamos  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  um  requerimento  de

providências a respeito dos aparelhos de escuta telefônica em Minas Gerais,  mas

esse  requerimento,  que  dirigimos  ao  Procurador-Geral  de  Justiça,  não  foi

encaminhado até hoje. Nele, solicitamos que se listem as Secretarias de Estado que

têm aparelho de escuta telefônica e se especifiquem o modelo, a capacidade e a

forma como o aparelho foi adquirido. O requerimento é também dirigido à Secretaria

de Defesa Social,  pois queremos saber  quantos aparelhos estão com as Polícias

Militar e Civil, que aparelhos são esses e como foram adquiridos. A motivação do meu

requerimento  -  que  até  agora  não  foi  encaminhado  -  refere-se  à  resolução  do

Conselho  Nacional  de  Justiça  -  CNJ  -  que  exige,  inclusive,  auditorias  periódicas

nesses aparelhos para que, sob a roupagem da legalidade, não sejam feitas escutas
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ilegais e também se definam quais órgãos têm competência para fazer essa escuta.

Entendo que seria a Polícia Judiciária e, no caso da Polícia Militar, a Corregedoria, no

estrito  papel  interno  de  polícia  judiciária  ou  por  determinação  da  Justiça  Militar.

Esperava  obter  uma  resposta  a  esse  requerimento  hoje,  pois,  às  16  horas,  os

Delegados  de  Polícia  de  Minas  Gerais  farão  uma  Assembleia  para  discutirem

questões  específicas  sobre  as  reivindicações  da  categoria  e  também  questões

relacionadas à  investigação  criminal.  Os  1.800 Delegados  foram  convidados para

participar  dessa  Assembleia.  Recebi  uma  nota  de  repúdio  em  que  o  sindicato

considera inconstitucional o fato de a Polícia Militar exercer papel de polícia judiciária,

sem  a  autorização  constitucional  devida.  Sabemos  que  esse  exercício,

tradicionalmente, acaba voltando-se contra os Praças da corporação, ou seja, esse

exercício  não  se  põe  a  favor  da  sociedade.  Atualmente  há  várias  decisões  de

mandados de busca e apreensão e de escutas telefônicas promovidas pela Polícia

Militar que estão sendo arquivados no Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores,

dando a visão do Estado Democrático de Direito. Isso fica mais claro ainda. Portanto,

creio que a nota de repúdio do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de

Minas Gerais  não seja corporativa.  Ela  prevê a  garantia  do  ordenamento jurídico

legal. Acredito que o encaminhamento desse nosso requerimento seja fundamental.

Inclusive, nas recomendações,  dentro da visão do Estado Democrático de Direito,

dirigidas aos Delegados de Polícia, ao Secretário de Estado de Defesa Social e ao

Governador  do Estado de Minas Gerais,  o Sindepominas cobra,  quer  saber  onde

estão esses aparelhos de escuta e como estão sendo usados. Até em função da

defesa da sociedade,  sei  que há uma sobrecarga muito  grande da Mesa,  da 1ª-

Secretaria. Outro dia, houve a convocação de um Coronel de Ipatinga para prestar

esclarecimentos na Comissão, mas o documento não havia sido assinado, penso que

devido ao acúmulo de trabalho do 1º-Secretário. Então, entendo que a Mesa tem de

olhar  isso.  Aproveito  a  oportunidade,  Deputado  Rogério  Correia,  já  que  o  neo-

Presidente do PSDB disse que irá dar uma resposta, para cobrar que responda a um

requerimento como esse.  Acredito que nós, como órgão de defesa da sociedade,

temos  de  saber  quem  está  fazendo  escuta  telefônica  no  interior,  onde  estão  os

aparelhos de escuta, e se a auditoria exigida pelo CNJ está sendo cumprida. O apelo
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que faço à Mesa é que, se possível, esse requerimento seja encaminhado ainda hoje.

Se eu já tivesse resposta a esse requerimento, iria apresentá-la na assembleia dos

Delegados, às 16 horas; mas infelizmente não a tenho. Essa é a minha questão de

ordem dirigida à Mesa.

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  informa  ao  Deputado  Durval  Ângelo  que  o

requerimento será recebido amanhã e encaminhado à Mesa, para parecer.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, caros

colegas  Deputadas  e  Deputados,  imprensa  presente,  servidores  da  Assembleia,

ocupo esta  tribuna primeiramente para agradecer  a  Deus e ao  povo mineiro,  em

especial  àqueles  que vivem no Vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas,  pela

oportunidade que me deram de representá-los nesta Casa. Agradeço ainda aos meus

familiares  e  aos  companheiros  políticos  que  acreditaram  e  acreditam  em  minhas

propostas.

Chego a esta Casa acreditando que poderemos transformar sonhos em realidade

com humildade, trabalho e determinação. Já podemos destacar algumas conquistas:

a criação da Diretoria  de Saúde Bucal  no âmbito da Secretaria  de Saúde,  antiga

reivindicação  de  minha  classe  profissional  -  incluo  nela  o  Conselho  Regional  de

Odontologia,  o  Sindicato  dos  Odontologistas  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  a

Associação Brasileira de Odontologia.  Neste momento,  quero agradecer ao nosso

Governador  Antonio Anastasia e ao Secretário de Saúde Antônio Jorge por  terem

atendido a esse nosso pedido. Isso mostra que o Estado está preocupado com a

saúde bucal dos mineiros.

Outra importante conquista foi a criação da Subsecretaria de Agricultura Familiar.

Há anos tenho trabalhado com esse importante segmento produtivo de Minas Gerais,

que é responsável por 80% do alimento que vai à mesa do brasileiro.

Quero atenção especial dos meus nobres pares para alguns projetos que protocolei

nesta  Casa.  Um  deles  é  o  que institui  e  cria  a  Região  Metropolitana  de Montes

Claros, importante projeto não só para essa cidade, mas para os Municípios vizinhos

e para o colar metropolitano da região.
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Também está em tramitação nesta Casa um projeto que diz respeito às filiais de

massas  falidas  no  Estado.  Sabemos  que  a  legislação  vigente  não  desmembra  o

centro da massa falida de suas filiais. Assim sendo, estamos tendo dificuldades de

reabrir um frigorífico em Janaúba, em consequência do fato de não existir uma lei que

permita o desmembramento de filiais de massas falidas.

Outro projeto de lei que está tramitando cria o Fundo de Desenvolvimento Regional.

Tenho  certeza,  Deputado  Mourão,  que  esse  projeto,  aprovado  nesta  Casa,  será

sancionado pelo nosso Governador Antonio Anastasia, que trabalha para a redução

de desigualdades regionais.

Apresentei também alguns requerimentos. Um deles solicita que a Mesa peça a

inclusão do Vale do Jequitinhonha na Companhia de Desenvolvimento do Vale do

São Francisco - Codevasf. Isso já aconteceu no Maranhão. Se o Sarney pode levar a

Codevasf  para  o  Maranhão,  acredito  que  nós,  desta  Casa,  pleiteando  junto  ao

governo federal,  poderemos também conseguir  que o Vale  do  Jequitinhonha seja

assistido pela Codevasf.

Juntamente com o Deputado Arlen Santiago, Deputado Dalmo, apresentamos um

pedido de audiência à Comissão de Minas e Energia para discutirmos o gás natural

na  bacia  do  São  Francisco.  Amanhã  receberemos  em  Minas  o  Presidente  da

Petrobras, e esta Casa discutirá a questão do gás na Bacia do São Francisco em

breve espaço de tempo. Hoje o Brasil não é autossuficiente em gás, mas o que o solo

da Bacia  do São Francisco contém nos poderá dar  a  autossuficiência.  Para isso,

devemos  cobrar  da  Petrobras,  bem  como  da  Codemig,  que  sejam  agilizadas

pesquisas nesse sentido.

Apresentei ainda requerimento à Comissão de Transporte, pedindo que se discuta o

transporte  ferroviário  em nosso Estado.  Estamos  diante  de  um impasse.  Hoje  as

estradas são verdadeiros corredores da morte, com muitos caminhões transitando

com cargas, e a rede ferroviária  poderá diminuir  esses acidentes e promover  um

transporte mais barato. 

Além  de  tudo,  sabemos  que  existe  uma  nova  fronteira  mineral  na  região  do

Jequitinhonha e do Norte de Minas, e o escoamento da produção deverá ser feito por

rede ferroviária,  para agregar  valor  não só à produção de minérios, mas a outras
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produções.

Também apresentamos à Comissão de Saúde um pedido de audiência pública para

discutir a questão do atendimento na região da Serra Geral. Há dois hospitais em

Janaúba, que estão funcionando precariamente e que precisamos socorrer.

Concedo aparte ao querido amigo Tadeuzinho Leite.

O  Deputado  Tadeuzinho  Leite  (em  aparte)*  -  Obrigado.  Cumprimento  V.  Exa.,

Deputado novato como eu na bancada no Norte. Hoje, tivemos uma reunião com os

cinco  Deputados  do  Norte  de  Minas  -  na  verdade  somos  sete,  mas  dois  são

Secretários de Estado -, para discutir os assuntos importantes dessa região. As ideias

e os projetos de V. Exa. são muito relevantes para melhorar a condição do nosso

Norte de Minas e de Montes Claros, que não deixa de ser a região metropolitana, o

pólo de todo Norte de Minas e Jequitinhonha. Parabenizo-o pelos projetos e coloco-

me à disposição. A bancada do Norte está trabalhando cada vez mais unida, e os

projetos de grande importância para essa região serão apoiados. Obrigado.

O  Deputado  Luiz  Henrique*  -  Obrigado.  Fico  orgulhoso  por  participar  dessa

bancada, que agora se estende para o Jequitinhonha e Mucuri, com a chegada de

novos Deputados. Sei de sua parceria e boa vontade e do enriquecimento que sua

chegada trouxe a este parlamento.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Gostaria de me referir ao requerimento

que V. Exa. faz, trazendo o debate sobre o nosso sistema ferroviário. O que fizeram

com a rede ferroviária no Brasil foi um crime. Tivemos um sistema de privatização por

arrendamento, em que a rede ferroviária federal foi dividida em partes, arrendada por

30  anos,  renováveis  por  mais  30.  Na  verdade,  entregaram  o  patrimônio  dos

brasileiros às empresas, sem critério e fazendo com que todo o sistema de cargas

ficasse nas mãos de uma única empresa. Qualquer indústria que deseje fazer um

contrato no exterior ou vender seus produtos lá fora deve pedir benção à Companhia

Vale do Rio Doce. Hoje, o minério e o transporte ferroviário estão nas mãos de uma

mesma empresa. O controle está nas mãos dela, que transporta do jeito que quer.

Devemos  debater  esse  tema.  Vemos  inúmeros  acidentes  provocados  por

caminhões e carretas porque não estão preparados para fazer o transporte de cargas

pesadas.  Isso  se  faz  por  meio  de  ferrovias.  O  tamanho  de  nosso  território  é



1436
____________________________________________________________________________

semelhante ao dos Estados Unidos, mas, enquanto este tem 550 mil quilômetros de

ferrovia, nós temos em torno de 25 mil quilômetros. Isso deve ser discutido nesta

Casa,  e  estarei  com V.  Exa.  nesse  debate  e  na  busca  de  soluções  para  que  o

transporte brasileiro melhore e pare de matar em nossas rodovias. Obrigado.

O Deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, Deputado Duilio, pelo aparte. Gostaria

de  conceder  também  aparte  ao  Líder  do  novo  Bloco,  professor  de  política  e  de

conduta ética, Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Luiz Henrique, é uma honra

aparteá-lo e um prazer muito grande vê-lo na tribuna desta Assembleia. Tivemos a

sorte e a oportunidade de contarmos ontem, na grande convenção do nosso partido,

o  PSDB,  com as  presenças  do Governador  Anastasia  e  do  ex-Governador  Aécio

Neves,  momento  em que tivemos também a oportunidade  de  eleger  o  Deputado

Federal Marcus Pestana para a Presidência do nosso partido. Isso engrandecerá,

cada vez mais, o PSDB em Minas Gerais, o que é fundamental para todos nós e,

evidentemente, para o nosso Estado.

Em  relação  a  sua  exposição  sobre  os  seus  requerimentos,  quero  aproveitar  a

oportunidade para apoiá-lo e assinar com V. Exa. particularmente o requerimento que

diz respeito à igualdade regional. Participei hoje de uma reunião com o Presidente

Dinis Pinheiro e com alguns Prefeitos de cidades que se declararam prejudicadas

com o ICMS Solidário. Na verdade, essas cidades foram prejudicadas, como Betim,

Contagem, Belo Oriente e outras. Entretanto, colega Deputado Luiz Henrique, 745

Municípios mineiros foram beneficiados, entre eles grande parte dos Municípios do

Norte,  dos  Vales  do  Rio  Doce,  Mucuri  e  Jequitinhonha,  enfim,  das  regiões  mais

pobres de Minas Gerais, pelas quais,  a nosso ver, precisamos trabalhar cada vez

mais a fim de buscar a igualdade do Estado de Minas Gerais. Precisamos barrar a

distância  que  aumenta  e  o  fosso  que  se  abre  cada  vez  mais  entre  as  regiões

desenvolvidas e as subdesenvolvidas. Assim, Deputado, o seu discurso e os seus

requerimentos são para esse fim. V. Exa., com certeza, poderá contar com o nosso

apoio. 

Ouvi de um dos Prefeitos presentes que esses Municípios são beneficiados por

grandes indústrias porque oferecem boa educação, saúde e segurança. Entretanto,
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não é bem assim. Nossos Municípios  também oferecem isso, mas Valadares, por

exemplo, não tem a BR-381 duplicada nem gasoduto até lá. Assim é difícil. Temos de

buscar,  cada vez mais,  apoio,  principalmente do governo federal,  para que essas

desigualdades diminuam em nosso Estado e em nosso país. 

O Deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. V. Exa.,

que  provém  também  de  uma  região  com  baixo  IDH,  os  Vales  do  Rio  Doce  e

Jequitinhonha, sabe muito bem o que estou falando. Concedo aparte ao Deputado

Bosco, com quem tive a honra de trabalhar durante muito tempo no Sistema Sedvan-

Idene. 

O Deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique, em breves palavras,

quero também manifestar a nossa alegria e satisfação de ouvirmos o seu primeiro

pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado. Como V. Exa. disse,

tive a grata satisfação e honra, por meio de convite do ex-Governador Aécio Neves e

do  Governador  Anastasia,  de  participar  no  Idene  da  Diretoria  de  Capacitação  e

Qualificação.  Lá  tive  a  oportunidade  de  lhe  conhecer  e  de  implementar  vários

projetos, sobretudo em prol dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Foi, sem dúvida

alguma, Deputado Luiz Henrique,  uma satisfação muito grande que tive ao dividir

ações com o governo do Estado, sobretudo nos anos de 2009 e 2010, e V. Exa.

Agora o destino quis, e é claro, pelos desígnios de Deus, que chegássemos também

aqui juntos para iniciarmos o nosso primeiro mandato como Deputados Estaduais de

Minas Gerais. Tenho certeza de que a experiência será também extremamente feliz e

de que teremos sucesso. Gostaria que V. Exa. contasse conosco em todas as suas

ações. A questão do fortalecimento regional vai ao encontro do desejo de todos os

Prefeitos de Minas Gerais e do Brasil,  o avanço do Pacto Federativo. Precisamos

realmente rever a questão das desigualdades, em relação ao fator econômico, entre

determinados  Municípios,  sobretudo  de  Minas.  Parabéns  pelo  pronunciamento  e,

acima de tudo, pelas matérias apresentadas aqui. 

O Deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, Deputado Bosco. Sou testemunha

viva  de  sua  dedicação,  compenheirismo,  lealdade  e  trabalho.  V.  Exa.  possibilitou

muitas  iniciativas  na  Diretoria  de  Captação -  recursos,  emendas -  e  desenvolveu

grande trabalho em prol de Minas Gerais. Também agradeço a V. Exa. 
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Então, para minhas considerações finais, gostaria de fazer um voto de pesar pelo

falecimento  ontem  do  artista  plástico  Konstantin Christoff.  Temos  aqui,  no  Salão

Vermelho,  uma imagem de  Jesus  Cristo  pintada por  esse grande artista  montes-

clarense. A cultura de Montes Claros continuará na pintura com seu filho Igor.

Sr.  Presidente,  agradeço  pela  oportunidade.  Quando  cheguei  aqui,  dois  meses

atrás, tinha notícias de que a Assembleia de Minas era uma das melhores do Brasil.

Hoje  tenho  certeza  disso.  Termino  meu  pronunciamento  cumprimentando  os

servidores desta Casa, que tão bem nos assistem a nós, Deputados, e ao povo de

Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco; Sras.

Deputadas;  Srs.  Deputados;  amigos  das  galerias;  TV  Assembleia;  senhoras  e

senhores; o motivo que me traz a esta tribuna é o grande resultado divulgado na

semana passada, por toda imprensa mineira e também nacional e pelo Governador

Antonio Anastasia, referente ao desempenho da economia de Minas Gerais. Deixei

para hoje esta reflexão, para trazer os excelentes resultados de Minas e apresentá-

los  aos  que  ainda  não  tiveram  a  oportunidade  de  vê-los  e  de  acompanhá-los.

Impulsionado  pela  operosa  cadeia  industrial  mineira,  que  vem  sofrendo  com  a

concorrência  desleal  chinesa  em  alguns  segmentos  e,  mesmo  assim,  registrou

expansão de 15,6%, O PIB de Minas Gerais no ano passado apresentou crescimento

de 10,9%. Esse percentual, caríssimos Deputados, supera o desempenho de nosso

país, de 7,0%, e também das principais economias mundiais, como a da China, que

teve crescimento de 10,3%, e das potências emergentes como a Índia, que cresceu

8,6% em 2010. 

Mais uma vez, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a força de Minas se revela por

meio da pujança da nossa indústria extrativa mineral - veja, Deputado Sávio Souza

Cruz, Presidente da Comissão de Minas e Energia, presente neste Plenário -, que

retomou  forte  ritmo de  expansão,  apresentando  crescimento  de  31,8% em  2010,

resultado que ajudou não apenas nosso Estado, mas também contribuiu fortemente

para o excelente resultado do PIB brasileiro, anunciado recentemente. É de destacar,
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Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  também  a  relevante  contribuição  do  setor

agropecuário, que, mesmo com todos os percalços enfrentados para desenvolver a

atividade,  conseguiu  superar  as  dificuldades e expandir  a  produção em 6,4% em

2010.  Nesse  setor,  cabe  ressaltar  o  importante  papel  desempenhado  pela

cafeicultura, tão penalizada em passado recente pelo alto custo de produção, que

praticamente inviabilizava o plantio e que agora celebra novamente a recuperação de

preços do produto no mercado nacional e internacional. 

Neste  momento,  que  é  de  celebração  para  Minas  e  para  o  Brasil,  é  bom

lembrarmos que os resultados colhidos agora são fruto dos trabalhos desenvolvidos

ao longo dos anos, que passaram pelas transformações vividas por Minas Gerais

desde o início do primeiro governo Aécio Neves, em 2003. Esse governo conseguiu

sanear as contas públicas por meio do choque de gestão, recuperando a capacidade

de investimento do Estado ao implantar projetos de infraestrutura muito importantes,

como o Proacesso, entre outros que se mostraram decisivos, impulsionando a nossa

economia  para  tornar  Minas  Gerais  mais  atraente  nos  investimentos.  Sim,

investimentos que chegaram em grande proporção,  os  quais  nos acostumamos a

anunciar, até mesmo desta tribuna. Há poucos dias, pudemos anunciar para o nosso

Sul de Minas a instalação da Panasonic no Município de Extrema, como também os

novos investimentos da Helibrás em Itajubá. Também anunciamos, para o canteiro de

obras do Sul de Minas, tantas e tantas indústrias, que migraram de outros Estados

para buscar em Minas maior competitividade, maiores recursos e maior parceria do

Estado.  É  o  que  tem  acontecido.  O  governo  Aécio  Neves  fez,  com  a  máxima

responsabilidade, o dever de casa, às vezes por meio de proposições de medidas

que, sem dúvida alguma, sempre garantiram o desenvolvimento socioeconômico de

nosso Estado em todos os setores. O comando do Governador Anastasia, dotado de

grande  capacidade  administrativa,  dispensa  apresentações.  Seguiremos  fortes  e,

com certeza, garantindo, assim, o desenvolvimento para toda a região.

Senhores parlamentares, ilustre Deputado Rômulo Viegas, é muito importante que

façamos nesta tarde uma reflexão da nossa autoestima. Todos os jornais do Estado e

da  imprensa  nacional  noticiaram  o  exemplo  de  Minas,  o  seu  PIB  e  o  seu

desenvolvimento. Este Estado tornou-se extraordinariamente competitivo, gerador de
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emprego  e  renda,  pela  responsabilidade  e  seriedade  de  seus  governantes  e  de

nossos Secretários, catalisador de tantas e tantas indústrias. Por isso temos muito,

sim, a comemorar, Deputada Rosângela Reis, com altivez e responsabilidade. Todos

os setores,  com certeza,  têm a marca do governo,  têm a atenção de todo o seu

Secretariado nas gestões maiores, tudo garantido pelos resultados apresentados. O

resultado  não  mente,  traz  informações  precisas  fazendo  de  Minas  exemplo  de

desenvolvimento para todo o Brasil.  Ouço, com muito prazer,  o Deputado Rômulo

Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)*- Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento e também pela sua atuação

parlamentar ao longo desses anos nesta Casa Legislativa. Aproveito para roubar-lhe

um pouco de seu tempo. Ontem participamos de uma convenção em nível estadual,

muito acentuada e muito positiva, que foi a convenção de nosso partido, o PSDB. Há

alguns minutos,  o Líder  da Oposição fez alguns questionamentos sobre o melhor

Secretário de Saúde de Minas Gerais desta geração, hoje Deputado Federal Marcus

Pestana. Imediatamente entrei em contato com ele. Ele está participando de uma

comissão na Câmara Federal, porém se prontificou a nos informar rapidamente tudo

o que foi questionado, já deixando clara para todos os nobres pares desta Casa a

atuação  dele.  Infelizmente,  ele  recebeu o  processo já  impetrado  na Justiça.  Não

houve  dolo  administrativo.  Dentro  de  alguns  dias,  o  Secretário  Marcus  Pestana

enviará a todos nós a resposta adequada. Como V. Exa. bem disse, o nosso governo

não tem como agradar a gregos e troianos, mas agrada a 80% da população mineira.

Muito obrigado e parabéns.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa.

Certamente seria motivo da minha fala final a realização, ontem, da convenção do

PSDB. Como tucano, também parabenizo o novo Presidente do nosso partido, no

Estado de Minas Gerais,  Deputado Marcus Pestana. Experiente, político de escol,

como disse  o  ilustre  Deputado  Rômulo  Viegas,  um  dos  melhores  Secretários  de

Saúde de Minas Gerais, hoje empresta sua inteligência à Câmara Federal, assim o

garante a sua voz, o seu empenho e a sua inteligência. Do alto desta tribuna, destaco

também a dignidade maior de nosso partido, que tem agora o comando do Deputado
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Marcus Pestana.

Com muito prazer, ouço o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Ontem tive oportunidade de estar na belíssima festa de nosso partido, a convenção

estadual do PSDB, com a presença do grande líder Aécio Neves, tão festejado por

todos os companheiros do partido, e de companheiros de todo o Estado. Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  acompanhei  também  a  coletiva  concedida  pelo  nosso  novo

Presidente,  Deputado  Federal  Marcus  Pestana,  quando  lhe  foi  perguntado  e  ele

explicava  a  questão,  na  Justiça,  da  Secretaria  de  Saúde.  Explicou  o  Deputado

Marcus Pestana que o nosso governo assumiu do governo anterior a determinação

de que fossem colocados à disposição de várias pessoas remédios, alguns, como

sabemos,  com  preços  altíssimos.  O  governo  assume  do  outro  governo  essa

obrigação. V. Exa. sabe que o nosso governo assumiu o Estado de Minas Gerais com

um déficit de 12%, déficit histórico.

Foi com muita luta e trabalho que o PSDB e os partidos que apoiam o governo

conseguiram zerar esse déficit que assumimos em Minas Gerais. Nesse déficit estava

incluído  o  oferecimento  de  medicamentos,  o  que  procuramos  fazer  com  toda  a

celeridade possível, mas o Deputado Dalmo Ribeiro Silva sabe que nem todos os

remédios  foram  possíveis,  no  tempo  determinado  pela  Justiça  para  o  governo

anterior. É importante dizer que não foi no governo do PSDB, não foi na gestão do

Secretário Marcus Pestana, foi na do Secretário anterior, cujo nome não me ocorre. A

Justiça cobrava não do Deputado Marcus Pestana nem do Secretário anterior, mas

do governo do Estado, que fossem disponibilizados aqueles medicamentos. É uma

irresponsabilidade  imputar  isso  ao  homem  público.  Amamos  a  democracia  e  a

liberdade de imprensa, mas é importante dizer todas as coisas. É importante dizer

que aquela era uma determinação da Justiça para o governo de Minas Gerais, para o

governo anterior, e o governo que tomou posse em 2003 ficou obrigado pela Justiça a

cumprir  os  prazos,  e  era  impossível  que  o  governo  cumprisse  os  prazos  dos

medicamentos determinados.  Agora  é jogado para a opinião pública que ele  está

sendo condenado. Ora, nesse caso não é a pessoa, é o Estado que deveria fornecer

os medicamentos.
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Já  concluo,  Deputado  Inácio  Franco,  porque  esse  é  um  tema importante,  está

ligado ao nosso partido, o PSDB, que está sendo atacado. Poderia, aliás, solicitar o

art. 164 do Regimento Interno porque não foi imputado ao PSDB, a um militante do

PSDB, mas ao governo de Minas Gerais. Não importa o partido que estivesse à frente

do governo de Minas Gerais. Quem lá estivesse deveria cumprir a determinação da

Justiça de oferecimento dos medicamentos.

V.  Exa.  faz um pronunciamento  reconhecendo o  trabalho  do  Governador,  como

todos os mineiros, que deram a Aécio Neves oito anos e deram agora a Anastasia

mais um mandato e fazem ao PSDB e aos seus aliados justiça, ao reconhecerem a

maneira como o partido vem governando Minas Gerais.

Deveria dar essa explicação, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, assim como foi dada,

ontem, à imprensa pelo Secretário, Deputado Federal e Presidente do PSDB, Marcus

Pestana. Muito obrigado.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Muito  obrigado  a  V.  Exa.  Realmente,  a

participação  do  Deputado  Marcus  Pestana  à  frente  da  Secretaria  de  Saúde  é

inegável.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. e agradeço o

privilégio de falar ao final. Embora tenha sido o primeiro a me postar ao microfone de

apartes, V. Exa., seguindo a máxima de que os últimos serão os primeiros, deixou-me

para o final.

Deputado,  o  seu  pronunciamento  traz  à  baila  uma  discussão  que  precisa  ser

aprofundada.  O próprio discurso  trazido  por  V.  Exa.  é  preciso  em mostrar  que o

crescimento de Minas acima da média nacional, mundial, dos tigres asiáticos, etc., se

deve ao enorme crescimento do nosso PIB mineral. Foi por essa mesma razão que

em 2009 o PIB mineiro recuou 3,4%. No momento da crise econômica, de redução da

demanda  por  “commodities”,  Minas  Gerais  sofreu  mais  e  andou  para  trás  3,4%.

Naquele momento não ocorreu a ninguém imputar ao governo do Estado a redução

no PIB mineiro. Portanto, parece-me inadequado imaginar que o crescimento mineral

pela  demanda que explodiu  das “commodities”,  em especial  na  China,  possa ser

creditado ao choque de gestão. Por mais que os tucanos queiram, a geologia do

Estado de Minas Gerais é anterior ao governo Aécio Neves. Os minérios aqui em
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Minas Gerais estão, geologicamente, em tempo bem pretérito à eleição do primeiro

mandato do Senador Aécio Neves.

Então,  para  enfatizar  essa  consideração,  para  colocar  um  pouco  de  luz  e

racionalidade nessa discussão, não devemos imputar a Aécio Neves a redução do

PIB mineiro de 2009 em 3,4% nem achar que o crescimento de 10% em 2010 foi

mérito do Senador Aécio Neves.

O Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  -  Agradeço a  participação do Deputado  Sávio

Souza  Cruz.  Talvez  ele  não  tenha  ouvido  o  meu  pronunciamento.  Tratamos

perfeitamente da situação do PIB de Minas, do que produziu e produzirá. Deixamos

bem claro que não é em decorrência do PIB, mas o todo tornou Minas um Estado

competitivo, contribuindo, sim, para o crescimento, para a geração de emprego e de

renda, dando exemplo para todos os Estados. Sem dúvida, a harmonia, a parceria de

governos, tanto o de Aécio Neves, hoje Senador, quanto o de Anastasia, demonstram

que Minas, por seu PIB, por sua condição extraordinária de transparência, é para o

Brasil um modelo de competência, de administração e, particularmente, de geração

de empregos. É por esse motivo que Minas causa inveja aos brasileiros.

Não podemos negar, Deputado João Leite, o momento extraordinário que estamos

vivendo  hoje.  Temos  muito,  sim,  a  comemorar.  Passa  por  esta  Casa  essa

comemoração,  pois  somos  responsáveis  por  ela  e  temos acompanhado todos os

grandes  projetos  que  temos  discutido  neste  Parlamento.  Minas  tem  dado,  com

trabalho, com geração de emprego, exemplo para o Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

venho a esta tribuna para  esclarecer  algumas repercussões da imprensa sobre  a

tramitação do  processo legislativo  da Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais.  Em  virtude  do  tempo  que  terei,  6  minutos,  infelizmente  não  conseguirei

conceder apartes, mas tentarei.

Sr.  Presidente,  há poucos dias  um jornal  mineiro,  de  grande circulação,  e  uma

revista de circulação nacional fizeram críticas acerca da atuação dos parlamentares

desta Casa. Gostaria de esclarecer isso, pois foram críticas que afetam toda a Casa,
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causando grande equívoco. Disseram que os projetos que foram desarquivados por

nós,  conforme  regra  do  Regimento  Interno,  eram  plágios.  Esse  é  um  equívoco

absurdo.  Tenho aqui  nota da Consultoria  desta Casa que,  aliás,  trata  a  todos da

mesma forma, é competente e não pratica nenhuma forma de discriminação política,

partidária ou ideológica. Ela atende a todos os parlamentares desta Casa da mesma

forma, com muita competência e presteza. Isso foi um desrespeito ao próprio Poder

Legislativo.

Apenas para esclarecer  -  já  que todos sabem, pois é óbvio -,  ao final  de cada

legislatura, todas as proposições e projetos desta Casa são arquivados. Para que

continuem tramitando, necessitam obrigatoriamente que parlamentares apresentem

requerimentos  de  desarquivamento.  Foi  o  que  fiz,  não apenas  eu,  mas  todos  os

Deputados  desta  Casa.  Agora  mesmo,  a  Mesa apresentou várias  solicitações  de

desarquivamento que foram feitas legitimamente pelos Deputados, pois, mesmo que

o  Deputado  não  tenha  sido  eleito  ou  que  o  tenha  sido  para  outra  esfera,  como

aconteceu  com vários  desta  Casa,  que foram eleitos  para  a  Câmara Federal,  as

matérias não podem morrer no arquivo e cair no esquecimento, pois são cobranças

da sociedade.  Além disso,  são frutos  de congressos, de debates e de audiências

púbicas; são propostas e projetos oriundos da sociedade, de movimentos sociais e de

agremiações partidárias.

Sr. Presidente, em grande medida, fui eleito para isso, além de dar continuidade às

matérias defendidas pelo Deputado Weliton Prado. Meus eleitores elegeram-me para

isso,  para  dar  continuidade  a  essas  proposições.  Da  mesma  forma,  desarquivei

projetos de outros Deputados que foram eleitos Deputados Federais, confiaram em

mim e  pediram-me que fosse autor  de  propostas  para  fazermos um trabalho  em

parceria. Legitimamente, todos desta Casa o fazem.

Gostaria que a Mesa se manifestasse, apesar de a Consultoria da Casa já se ter

manifestado à imprensa sobre esse equívoco, esse erro. A maneira como a imprensa

tratou os termos é uma coisa absurda, ridícula. Fizemos desarquivamentos que são

tradição  na  Assembleia  de  Minas.  Além  disso,  esses  projetos  são  cobranças  da

sociedade.

Tenho em mãos os projetos do Deputado Weliton Prado, apresentados na Câmara
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Federal,  são  101  projetos  inéditos  de  sua  autoria.  Qualquer  pessoa  que  queira

informações  sobre  eles  deve  acessar  o  portal  da  Câmara  dos  Deputados  para

conferir.  Também  pode  fazê-lo  relativamente  aos  projetos  desta  Casa,  que  é

transparente e traz o registro da atuação parlamentar de cada Deputada e Deputado.

Sr. Presidente, gostaria de esclarecer isso e dizer que, mesmo que alguma matéria

não tenha sido aprovada na legislatura passada ou nas anteriores, a própria dinâmica

social nos cobra que, em outro momento ou numa nova conjuntura política, essas

matérias podem ser aperfeiçoadas ou sofrer alterações, para que possamos debatê-

las. Além disso, há possibilidade de serem adequadas e transformadas em lei. Isso é

uma exigência da própria sociedade.

Por exemplo, o auxílio-periculosidade é a matéria de maior apelo nesta Casa. Essa

matéria é de minha autoria, mas tramitou na legislatura anterior. É a matéria que mais

recebe manifestações da sociedade. Recebemos milhares de “e-mails” exigindo que

matérias não sejam arquivadas.

Sr. Presidente, só para concluir. Como a nossa atividade ou a política em si envolve

relações de poder, na nossa atuação, terminamos contrariando alguns interesses e

incomodando grandes grupos. Certamente isso justifica, com clareza, os ataques e as

críticas desses grupos, que, de certa forma, interferem no processo político com o

poder econômico, em virtude da nossa luta. O Deputado Weliton Prado, por exemplo,

está criando a CPI do DPVAT para discutir as fraudes e a falta de transparência nas

indenizações  em  todo  o  Brasil.  Além  disso,  por  meio  da  sua  articulação,  está

discutindo a  instalação de uma comissão para  discutir,  analisar  e dar  parecer  ao

projeto  que  prevê  o  fim  da  cobrança  da  assinatura  básica  da  telefonia  fixa.  Na

verdade,  ele  está  tramitando  há  10  anos.  De  uma  vez  por  todas,  precisamos

promover um grande movimento nacional para terminar com essa tarifa da telefonia

fixa, que é um abuso ao consumidor. Aliás, ela foi criada para fazer a expansão das

redes em todo o Brasil. Isso já foi feito, ou seja, até 2006 isso já foi realizado em todo

o  País.  Logo,  milhões  e  milhões  de  linhas  estão  ociosas  e  nada  justifica  essa

cobrança  abusiva.  Dentre  outras  matérias  que  defendemos,  essa  é  de  grande

interesse público e popular.

Portanto, Sr. Presidente, quero que esta Casa também se manifeste, pois o que
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está em jogo é este Poder  Legislativo,  em razão da falta  de responsabilidade de

órgãos  de  imprensa,  que,  aliás,  não  fizeram  consulta  alguma  a  esta  Casa.  Na

verdade,  não ligaram nem para observar  como funciona o processo legislativo da

Assembleia que é transparente. Todos nós desarquivamos os projetos em respeito à

sociedade, pois, se eles morrerem no arquivo, será prejudicada esta cidade, assim

como os movimentos que tanto nos cobram para fazermos o debate dessas matérias

- isso é legítimo. Todos os Deputados aqui fizeram. Agora está bem explicado por que

pegaram  tanto  no  meu  pé  quanto  no  do  Weliton  Prado.  Realmente  há  essas

perseguições. Queremos pôr fim a isso.

Sr. Presidente, sabemos que a verdade sempre prevalece e a mentira tem perna

curta.  Esperamos  o  apoio  desta  Casa,  independentemente  de  qualquer  posição

política, ideológica ou partidária, em defesa da democracia, transparência e verdade.

Esta Casa precisa zelar por isso. Portanto solicito à Presidência que se manifeste

também nesse sentido. 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.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária,  em  16/3/2011,  dos  Requerimentos  nºs  164/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique, 168/2011, do Deputado Duarte Bechir, 169 a 173/2011, da Deputada Ana

Maria Resende, 175 a 179/2011, do Deputado Luiz Henrique, 180/2011, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, 184 e 185/2011, do Deputado Duarte Bechir, 189 a 191/2011, do

Deputado Bosco, 193/2011, do Deputado Duarte Bechir, 199/2011, do Deputado João

Vítor Xavier, e 200/2011, do Deputado Luiz Henrique; de Cultura - aprovação, na 1ª
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Reunião  Ordinária,  em  16/3/2011,  dos  Requerimentos  nºs  4/2011,  do  Deputado

Adelmo Carneiro Leão, 124/2011, do Deputado Adalclever Lopes, 129 e 133/2011, do

Deputado  Doutor  Viana,  e  156/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos;  de

Educação - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 16/3/2011, dos Requerimentos

nºs 14/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 18/2011, do Deputado Gil Pereira, 57

e  58/2011,  da  Deputada  Rosângela  Reis,  76/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,

141/2011,  da Deputada Rosângela Reis, e 155/2011,  do Deputado Antônio Carlos

Arantes;  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em

16/3/2011,  do Requerimento  nº  158/2011,  do  Deputado Duarte Bechir;  de  Política

Agropecuária - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 16/3/2011, do Requerimento

nº 174/2011, do Deputado Tadeuzinho Leite; de Saúde - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária, em 16/3/2011, dos Requerimentos nºs 2/2011, do Deputado Doutor Viana,

9/2011,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  52/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,

125/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  127/2011,  do  Deputado  Luiz

Henrique,  128  e  131/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  135/2011,  do  Deputado

Anselmo José Domingos, 153/2011, do Deputado Neilando Pimenta, e 165/2011, da

Deputada Rosângela  Reis;  de Administração Pública  -  aprovação,  na  3ª  Reunião

Extraordinária,  em 16/3/2011, dos Requerimentos nºs 1/2011,  do Deputado Doutor

Viana, 5/2011, dos Deputados Duarte Bechir e Duilio de Castro, 10, 157 e 192/2011,

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 19, 21 a 41, 43 a 48, 108 e 109/2011, do Deputado

Gustavo Valadares, 51/2011, do Deputado Rogério Correia, 77, 137 e 181/2011, do

Deputado Duarte Bechir, 91 a 100 e 102 a 106/2011, do Deputado Leonardo Moreira,

136/2011, do Deputado Gustavo Corrêa, e 159/2011, do Deputado Inácio Franco; e

do Trabalho - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 16/3/2011, do Requerimento nº

167/2011,  do  Deputado  Délio  Malheiros  (Ciente.  Publique-se.);  e  pelo  Deputado

Bonifácio Mourão, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia,

solicitando  a  retirada  de  tramitação do  Projeto  de  Lei  nº  176/2011  (Arquive-se  o

projeto.),  e,  nos  termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,
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requerimentos  dos  Deputados  Carlin  Moura,  solicitando  o  desarquivamento  do

Projeto de Lei nº 743/2007, Tiago Ulisses, solicitando o desarquivamento do Projeto

de Lei nº 4.254/2010, Délio Malheiros (2), solicitando o desarquivamento dos Projetos

de  Lei  nºs  3.811/2009  e  4.291/2010,  Sávio  Souza  Cruz,  solicitando  o

desarquivamento  do  Requerimento  nº  3.074/2008,  Carlos  Pimenta,  solicitando  o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.162/2007,  João  Leite  (2),  solicitando  o

desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.883/2009  e  4.374/2010,  e  Leonardo

Moreira (40), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 423, 424, 430,

433, 436, 437, 439, 442, 445, 446, 447, 448, 477, 478, 482, 495, 535, 536, 538, 847,

849, 948, 1.029, 1.190, 1.306, 1.470, 1.476, 1.489, 1.747, 1.752, 1.764, 1.799, 1.801

e 1.803/2007, 2.152/2008, 2.988, 3.891 e 3.892/2009, 4.290 e 4.588/2010.

O Sr.  Presidente (Deputado Ivair  Nogueira)  -  Requerimento do Deputado Inácio

Franco, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.564/2010. A Presidência

defere o requerimento de conformidade com o inciso XXXII do art. 232 do Regimento

Interno.

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Requerimento da Comissão de Defesa

do  Consumidor,  solicitando  seja  encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo

Horizonte pedido de informação para que, por meio da BHTRANS, forneça estudos

técnicos que demonstram a viabilidade de instalação de radares fixos e móveis nesta

Capital, nos termos dos contratos firmados em 2010 com as empresas relacionadas

em anexo. 

Questão de Ordem

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, solicito a leitura do requerimento

mais uma vez.

- O Sr. Presidente lê novamente o teor do requerimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento, o

Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, vou votar favoravelmente, mas

temos de lembrar que já tivemos a maior indústria de radares aqui, em Minas Gerais.

Todos conhecem a indústria de radares, e é notório, Sr. Presidente, o que acontece:



1449
____________________________________________________________________________

dá um dinheirinho para o Prefeito, da multa; dá um pouquinho de dinheiro para quem

faz o contrato; outro pouquinho de dinheiro para quem administra esse negócio de

radar; e o outro é o dono desse radar.  A empresa é que ganha. O dinheiro corre

nesse meio, Sr. Presidente, e vira uma indústria de multa. Quero lembrar um radar

famoso que havia em Belo Horizonte, na Raja Gabaglia, na descida, um pouco antes

da TV Bandeirantes. Naquele local, a velocidade era de 60km/h e, já na subida, a

velocidade permitida passava para 40km/h. Então, Sr. Presidente, o que acontece?

Vira uma indústria. Agora, por causa desses acidentes, estão falando que é preciso

colocar, em Belo Horizonte, radar aqui e ali. Colocarão os radares, e isso vai virar

uma receita de caça-níquel, que vai encher o bolso de quem os administra. O “lobby”

é forte, e todos conhecem e sabem disso. Quando esta Casa fala que vai fazer uma

CPI,  que vai  averiguar,  creio que é preciso fazer  isso com seriedade sim.  Mas o

governo de Minas tem de olhar também, porque o contribuinte está aqui dentro, ele é

aquele que está tomando multa. O que vai acontecer? Vão colocar um radar atrás do

outro. Se a velocidade permitida é de 30km/h, após 2m, só para multar, passam a

velocidade permitida para 40km/h; depois reduzem para 20km/h. Isso aconteceu em

Belo Horizonte, e a população belo-horizontina não conseguia andar. Creio que deve

haver seriedade. Tudo que se fala a respeito de radar, hoje, acontece. E a corrupção

está nesse meio. É o Deputado Alencar da Silveira Jr. que está falando: o dinheiro

corre nesse meio; temos o empresário que é o dono das máquinas de radar; temos a

Prefeitura que autoriza;  e temos o da licitação que faz a falcatrua. E saibam que

quem  está  pagando  é  a  população,  que  tenta  andar  em  Belo  Horizonte.  Muito

obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Queria pedir vistas do requerimento, uma vez que, na

Comissão de Transporte, já aprovamos um requerimento para discutirmos não só a

questão  dos  radares  e  das  barreiras  eletrônicas,  mas também...  Na verdade,  Sr.

Presidente,  peço o adiamento da votação, porque já aprovamos,  na Comissão de

Transporte, requerimento para tratar desse assunto das lombadas, das BRs e das

rodovias do Estado de Minas Gerais no que diz respeito ao pedágio.
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Questão de Ordem

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Gostaria  de  um  esclarecimento  da  Mesa:  o

adiamento será votado, não é isso? Enquanto o Deputado Célio Moreira formaliza o

requerimento  de  adiamento,  gostaria  de  alguns  esclarecimentos  da  Mesa.  Sr.

Presidente, fiz seis requerimentos de igual teor, em que também solicito informações,

os quais  apresentei hoje mesmo, durante a leitura do projeto, ainda no início dos

nossos trabalhos. Fiz isso porque, segundo o Presidente do PSDB, nada ficará sem

resposta, o que entendo não como ameaça, mas como uma necessidade. Fato é que

apresentei seis requerimentos, todos de igual teor - apenas pedindo esclarecimentos

à Secretaria - sendo um deles relativo à razão pela qual o Escritório de Prioridades

Estratégicas e  a  Prodemge estarem fazendo termo de  cessão de uma servidora,

sendo que lá já foram nomeados tantos para cargos de recrutamento amplo.

O Deputado Célio Moreira - Desculpe-me, Deputado Rogério, mas são de igual teor

ou semelhantes?

O Deputado Rogério Correia - Semelhantes. Falei que eram de igual teor porque

neles solicito  esclarecimentos à Secretaria.  Apresentei  outro requerimento em que

peço  informações  à  Secretaria  de  Planejamento  e  Gestão  sobre  a  licitação  de

serviços  de  reforma  e  adaptação  de  três  edificações  localizadas  na  Cidade

Administrativa. As obras foram finalizadas há poucos dias, mas lá já tem “empregão”

para  reforma  em  três  prédios.  Solicitei  também  informações  sobre  o  valor  de

R$37.500.000,00 de um termo aditivo para a empresa de publicidade MPM Populus.

Qual é a razão desse aditivo? Também quero saber a razão para outro aditivo, de

R$8.750.000,00 para a empresa de prestação de serviço Publicidade e Comunicação

Integrada Ltda. Ainda apresentei, no início da apresentação, requerimentos referentes

a outros três assuntos. Assim, peço a V. Exa. um esclarecimento sobre isso. Quer

dizer, se o Deputado João Leite o permitir, porque aqui ele escala o que pode e o que

não pode ser dito. Se alguém falar mal do Aécio, o Deputado João Leite já alega que

não se pode dizer o que está sendo dito; parece que está jogando no gol e não pode

deixar  passar  nada  que  ele  não  queira.  Mas  não  é  assim;  estamos  em  uma

democracia. Assim como escutei o requerimento do colega, gostaria que o Presidente

escutasse os meus e me desse respostas. Como ainda estou fazendo uso dos 5
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minutos que me cabem para a questão de ordem, gostaria que V. Exa. respondesse à

seguinte questão: por  que um requerimento em que se pedem esclarecimentos a

respeito de um assunto entra imediatamente em votação - ressalto que, caso não

seja aprovado o requerimento de adiamento feito pelo Deputado Célio Moreira, vou

até votar favoravelmente ao requerimento de informações, pois acho que pedidos de

informações devem sempre ser aprovados - e outros não? O que não entendo é por

que os meus seis requerimentos não foram colocados em votação como foi posto

esse, apresentado no mesmo dia. Essa é a pergunta que quero fazer ao Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira,

solicitando o  adiamento  da  votação  do  requerimento  da  Comissão  de Defesa do

Consumidor. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Deputado, o requerimento é de minha autoria.

No próximo dia 24 já teremos uma audiência pública marcada nesta Casa com a

Comissão de Defesa do Consumidor para discutir o tema. A Comissão de Transporte

também já aprovou requerimento para o discutirmos. Além de radar, acrescentamos

no requerimento questões relativas às lombadas eletrônicas e às BRs e rodovias do

Estado de Minas Gerais. Esse é o objetivo do nosso projeto.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Gostaria de encaminhar favoravelmente aos

argumentos  do  autor  do  requerimento  e  também  lembrar  os  Deputados  de  uma

campanha que fizemos nesta  Casa.  Trata-se de  um projeto,  aprovado,  de  minha

autoria,  sobre a sinalização dos radares em Minas Gerais para acabarmos com a

indústria das multas.

Repito o que falei, há anos, quando da aprovação do projeto sobre a sinalização

dos  radares  em  Minas  Gerais.  Radar  é  para  educar,  Sr.  Presidente,  não  é  para

faturar. Do jeito que está sendo feito, só estão pensando em faturar. Já o investimento

em educação é zero. 

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Muito obrigado, Sr. Presidente. Na mesma linha

do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  gostaria  de  encaminhar  favoravelmente  à

aprovação  do  requerimento  do  Deputado  Délio  Malheiros  e  também  à  fala  do
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Deputado Célio Moreira. Entendemos que as informações devem chegar ao Poder

Legislativo porque, não só o Deputado Alencar da Silveira Jr., como também vários

Deputados desta Casa, estão combatendo de forma firme essa questão da indústria

das  multas.  Lamentavelmente,  em  Belo  Horizonte,  tivemos  alguns  avanços,  mas

também retrocessos. No que se refere aos avanços, a BHTRANS, uma empresa de

economia mista, não pode colocar a sua certidão de nascimento feita no cartório. Ou

seja, ela não é uma autarquia criada por lei, portanto o Ministério Público, de forma

muito sensata e coerente, arguiu a sua incompetência para multar. O STJ manifestou-

se favoravelmente a isso. Portanto, a BHTRANS foi proibida de multar por ter nascido

de forma equivocada. Por outro lado, Sr. Presidente, uma vez proibida a BHTRANS

de multar, a Prefeitura vem cada vez mais avançando na instalação dos radares com

o único e exclusivo objetivo, não de educar, mas, sim, de arrecadar. Percebe-se que

saímos da indústria da multa que era feita pela BHTRANS. Sr. Presidente, digo isso

com muita tranquilidade e serenidade.

Numa audiência pública requerida por mim, tivemos a presença do Deputado Délio

Malheiros e de outros Deputados, como também da Diretora da BHTRANS. Aliás, ela

foi muito questionada e respondeu de forma clara que 70% de todo o custeio da

BHTRANS  era  pago  com  multa.  Ora,  Sr.  Presidente,  isso  é  uma  vergonha,  um

desrespeito ao cidadão belo-horizontino e às demais pessoas que trafegam aqui com

seus veículos. Acima de tudo é um desrespeito. Qualquer iniciativa do poder público,

seja do Município, seja do Estado, seja da União, que tenha um foco arrecadador,

não deve prosperar. Portanto, combatemos veementemente a indústria da multa, que

foi desencadeada pela BHTRANS. 

Agora,  por  outro  lado,  temos  a  indústria  do  radar.  Belo  Horizonte  está  sendo

cercada de radares por todos os lados aonde se vai, mas infelizmente o trânsito está

cada vez pior e congestionado. As reclamações do contribuinte são constantes. As

reclamações vêm de toda a cidade. Nem precisamos citar um trecho ou uma região,

pois as reclamações são diversas quanto aos pontos de estrangulamentos e horários,

mas  a  Prefeitura  não  avança  nesse  sentido.  É  necessário  respeitar  mais  o

contribuinte.  É  necessário  respeitar  o  cidadão  que  paga seus  impostos  de  forma

correta, religiosamente em dia. As pessoas devem ser, no mínimo, respeitadas. Não
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podemos permitir que a indústria dos radares agora venha prosperar aqui em Belo

Horizonte. Isso não pode acontecer nem nessa cidade, nem nas rodovias estaduais,

nem nas federais. 

Sr. Presidente, lembro que, durante o primeiro mandato da Comissão Especial das

Multas, havia 33 radares nas rodovias federais com um único e exclusivo objetivo:

arrecadar. Felizmente, Sr. Presidente, conseguimos o nosso objetivo, indo a Brasília e

pressionando, pois esses radares não eram aferidos. Eles pertenciam a uma empresa

cujo contrato com a União estabelecia um montante de R$400.000.000,00 à época,

independentemente de estarem montados ou não. Havia um contrato milionário com

essas empresas. E há indícios muito fortes de que os proprietários das empresas que

estão fazendo essa licitação com o  Município  e  o Estado sejam pessoas que se

envolveram em escândalos de corrupção em um passado não muito distante. Então

essa é uma questão que esta Casa precisa investigar.

Assinei  a  CPI dos radares e  espero  que ela  seja colocada em prática,  porque,

somente com uma CPI, teremos condições de romper o chamado segundo degrau do

inquérito.  É  com  a  CPI,  com  a  força  política,  que  romperemos  um  punhado  de

obstáculos muitas vezes encontrados.

Infelizmente, Deputados Alencar da Silveira Jr. e Célio Moreira, há requerimentos

ainda tímidos do ponto de vista da cobrança, da investigação,  da seriedade e da

resposta que precisamos dar ao contribuinte, ao cidadão. É preciso ter mais respeito

com o belo-horizontino, com o cidadão mineiro.

Portanto, precisamos que esses requerimentos sejam aprovados, e digo mais: que

a  CPI  seja  instalada.  Dessa  forma,  sim,  teremos  condições  de  quebrar  sigilos

bancários  e  telefônicos  e  conhecer  esses  contratos,  muitas  vezes,  milionários,

obscuros e inescrupulosos. Quem acaba pagando a conta é o contribuinte, então é

necessário  ter  mais  respeito.  O  nosso  encaminhamento  é  pela  aprovação  dos

requerimentos colocados, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado*- Sr. Presidente, considero importante expor a intenção da

Comissão de Defesa do Consumidor  e do Contribuinte.  Ninguém aqui  é contra o

radar, que realmente salva vidas, que realmente é precedido por um estudo técnico
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que  permita  conhecer  a  viabilidade  e  a  possibilidade  de  sua  instalação,  com

estatísticas sobre o número de acidentes que acontecem em determinada localidade.

Se  tivessem  colocado  mais  radares  no  Anel  Rodoviário,  talvez  não  tivessem

acontecido  tantos  desastres  e  tantas  mortes  ali.  Não  podemos  é  ter  radares,

principalmente  aqueles  pardais,  parecendo  monstros  espreitando  o  usuário,  o

consumidor, para “bater sua carteira”. Não podemos concordar com isso, nem com

licitação dirigida. Percebemos que está havendo corrupção. Quando o motorista já

sabe onde há um determinado radar, ele é mudado de local, como se fosse um radar

móvel.  Então seu caráter não é educativo, mas simplesmente punitivo, e isso não

podemos permitir.

Acredito que a intenção e o espírito da matéria veiculada pela Rede Globo não seja

discutir somente Belo Horizonte, mas todo o Estado de Minas Gerais. Pelo menos a

minha intenção específica é essa. Foi feito um requerimento específico, então fica

parecendo que o problema só acontece aqui, mas a intenção da Comissão, assim

como a da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, é discutir todo o

Estado de Minas Gerais,  porque nossas estradas estaduais,  municipais e federais

apresentam  muitas  dificuldades.  Pagamos  altíssimos  impostos  para  obtermos  um

serviço de péssima qualidade. Não podemos permitir  que haja falcatrua, licitações

dirigidas para “bater carteira” do povo.

Realmente devemos investigar, punir os culpados e confirmar o que está correto.

Não  deve  ser  constituída  CPI  apenas  para  perseguir  determinado  Prefeito  e

determinada cidade, e, de forma alguma, é esse o espírito da Comissão de Defesa do

Consumidor  e do Contribuinte.  Portanto,  voto favoravelmente  a tudo que for  para

defender  a  verdade,  doa a  quem  doer.  Espero  que esta  Casa faça  o  seu papel

corretamente,  para  que  possamos  discutir,  apresentar  propostas  e  pedir  o

cancelamento  de  muitas  multas  aplicadas  onde  não  há  sinalização  adequada.

Ninguém aguenta mais pagar multas. O povo já não suporta isso. Não é razoável. Há

ocasiões  em  que  a  velocidade  permitida  é  70km/h,  e  vão  afunilando  as  vias,

simplesmente para forçar a redução da velocidade para 60km/h com o objetivo de

reivindicar  um  redutor.  Outras  vezes,  não há  radares  em  locais  onde acontecem

sérios acidentes. 



1455
____________________________________________________________________________

Em outros locais, em uma curva, em que a tendência é acelerar, há um radar. Ou

seja, estão em locais onde não deveriam estar, apenas para multar. Não podemos

permitir  isso.  Isso  não  ocorre  somente  aqui,  mas  em  qualquer  cidade  de  Minas

Gerais. Devemos ser solidários com o Brasil e na quinta-feira faremos uma audiência

pública,  para  a  qual  convido  os  Deputados  e  as  entidades  interessadas,  para

discutirmos o tema com técnicos e tomarmos providências.  Encaminho a votação

favoravelmente, porque a discussão não pode ser específica, mas geral, para Minas

Gerais inteiro. Devemos colocar na cadeia quem bate a carteira do consumidor.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite*- Encaminho o requerimento favoravelmente. É importante

que a Assembleia Legislativa dê à população de Minas Gerais a sensação de que os

radares  são  colocados  em  defesa da  vida  da  população.  Não  concordo  em  que

façamos uma guerra aberta contra os radares, pois têm servido para salvar vidas.

Precisamos apurar se há algum favorecimento ou superfaturamento, enfim, os erros

existentes, mas não podemos prescindir dos radares. Vejamos a situação da BR-381,

em direção a João Monlevade, uma via totalmente abandonada. Para alguns pontos

conhecidos, não há previsão de obra, como no Km 30, onde recentemente houve

mais de seis mortes. É importante que ali seja colocado um radar, pois é um final de

rampa. Para o trevo de Bom Jesus do Amparo também não há previsão de obra, e

infelizmente poderão acontecer mais mortes ali.  Já sabemos que, a partir  de São

Gonçalo do Rio Abaixo até João Monlevade, há 62 curvas que trazem insegurança

muito grande para quem utiliza a via. Se, lamentavelmente, não temos as obras do

governo federal,  precisamos de uma defesa para o cidadão que utiliza as  vias.  A

única coisa que temos nas rodovias federais de Minas é a possibilidade de haver

radares. São eles que estão coibindo a velocidade e mostrando ao motorista que

aquele é um trecho perigoso.

Tenho uma relação de pontos em Minas Gerais em que são necessárias obras de

proteção à vida. Na BR-040, há a curva do Ribeirão do Eixo, com 3km em rampa e

uma curva no final. Não há previsão de obras para esse trecho, então deve haver um

radar ali. A parte da Assembleia Legislativa é cuidar para que não haja, na licitação
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para instalação de radares,  benefício para qualquer  empresa.  Mas abrir  mão dos

radares é colocar em risco a população de Minas Gerais e do Brasil.

Outro trecho é a descida do trevo do Bairro Betânia para o Anel Rodoviário de Belo

Horizonte, onde deve haver um radar, mas o governo federal se nega a fazer a obra.

Em  uma  reunião  conjunta  da  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas e de Segurança Pública, trouxemos a proposta da rampa de escape com

brita e areia, que o governo paulista colocou na Via Anchieta. Se o caminhão perder

os freios, ao sair para essa rampa de escape, atola na brita e na areia. O DNIT se

nega  a  colocar  essa  rampa  de  escape,  e  a  população  está  sendo  colocada

permanentemente em risco no Anel Rodoviário. Então temos de tratar esse assunto

com muito cuidado. Não dá para jogar todos os radares fora. Tenho aqui os dados do

Carnaval,  e  os  números  são  assustadores.  Houve  uma  carnificina  nas  estradas

federais  durante  o  Carnaval,  quando  ocorreram  143  mortes.  Isso  é  uma  guerra,

Deputado Vanderlei Miranda. O que aconteceu durante o Carnaval no Brasil foi uma

guerra. Morreram 143 pessoas nas estradas federais. O que aconteceu em Minas

Gerais é impressionante: a nossa Polícia Militar prendeu 160 condutores com sinais

de  embriaguez.  A  Polícia  Rodoviária  Federal  prendeu,  deteve  146  condutores

embriagados  nas  estradas  federais.  Ao  entrarmos  nessas  estradas,  temos  como

adversário  a  construção  delas.  A BR-381,  dos  Deputados  Luiz  Carlos  Miranda  e

Rosângela Reis, que utilizamos para ir  ao Leste de Minas Gerais,  é uma estrada

construída por JK na década de 50, época em que um caminhão carregava 7t. Hoje

há caminhões de 60t na mesma estrada construída por JK. Nada foi feito para que

isso fosse mudado. O que está salvando nas estradas, Presidente Deputado Inácio

Franco,  são os radares. Por  isso temos de ter  muito cuidado com essa questão.

Temos também vários  requerimentos  aguardando para  serem votados.  Queremos

votar  esse,  mas  espero  também,  Presidente  Deputado  Inácio,  que  os  meus

requerimentos sejam colocados em votação. O PT e o PMDB, que são da Oposição,

são também do governo. Eles têm de saber que são governo e que Minas Gerais

sofre com o governo federal, que abandonou o nosso Estado. Fizemos requerimentos

para que o Ministro dos Transportes do governo federal venha aqui explicar onde

estão as obras das BRs-381 e 040 e do Anel Rodoviário. Fizemos essa solicitação.



1457
____________________________________________________________________________

Há também  aguardando  requerimentos  de  que  o  Presidente  da  Petrobras  venha

explicar por que levou para a Bahia o Polo Acrílico de Ibirité e por que o Presidente

Lula,  durante  seu  governo,  deu  R$4.500.000.000,00  para  a  Fiat  instalar-se  em

Pernambuco.

Queremos  ainda  saber  sobre  o  metrô.  Os  requerimentos  também  estão  aí

aguardando, e quero que sejam votados. Fiz também requerimento em que solicito

que  o  governo  federal  venha  explicar  sobre  a  esplanada  oculta.  Gastam-se

R$100.000.000,00 apenas com andares fora do Palácio do Planalto, na Esplanada

dos  Ministérios,  e  queremos  explicação  sobre  isso.  O  PT tem  de  saber  que  ele

também é governo. Vamos cobrar neste Plenário os nossos requerimentos para que

os  Ministros  venham  à  Assembleia  Legislativa  prestar  explicações  sobre  essas

questões,  pois Minas Gerais é um dos grandes contribuidores da arrecadação do

governo federal. Nas próximas semanas demonstrarei neste Plenário quanto Minas

Gerais envia para Brasília e quanto volta. informarei os números relativos ao valor

arrecadado em Minas e quanto está voltando. Os números já estão... 

Quero continuar dizendo, no minuto que me falta, que sou favorável a que se adie.

Entretanto, sou especialmente favorável a que tudo seja apurado. É fundamental que

apuremos para a população de Minas a questão que envolve os radares. Também

defendo que seja apurado, mas não podemos abrir mão dos radares. Não há obras

previstas nesses locais que matam as pessoas. Os radares coíbem a velocidade.

Precisamos defender nossa população, precisamos dar segurança a todos de que os

contratos  estão  feitos  corretamente.  Entretanto,  não  podemos  hoje  decidir  que

retiraremos os radares. Retiraremos o radar da curva do Ponteio, na BR-356, que liga

Belo Horizonte a Ouro Preto, uma BR abandonada? Ouro Preto é patrimônio mundial,

por  lá  passa uma estrada federal  totalmente abandonada.  É impossível  fazermos

isso. Apuraremos se há irregularidades, ilegalidades, puniremos. Os contratos serão

feitos corretamente, mas Minas Gerais não pode abrir mão, nesses lugares de risco

para sua população, de que seja coibida a alta velocidade. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, quero encaminhar favoravelmente ao
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requerimento  do  Deputado  Célio  Moreira.  Gostaria  de  deixar  registrado  que

assinamos  o  pedido  de  CPI,  encabeçado  pelo  Deputado  Délio  Malheiros,  pela

Deputada Liza Prado e por outros colegas da Casa, porque julgamos que o assunto é

importante, as denúncias são graves e precisam ser rigorosamente apuradas. Mas

não poderia deixar de dizer,  Sr.  Presidente, que me causou certa surpresa que o

requerimento do Deputado Délio Malheiros diga respeito tão somente a pedido de

informação  à  BHTRANS em  Belo  Horizonte.  O  Deputado  Délio  Malheiros  é  meu

amigo, foi meu colega na Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas parece que ele

retornou aos tempos de Vereador, lembrando que é atribuição da Câmara Municipal

fazer  avaliação desse documento.  Recentemente,  menos  de um anos atrás,  Belo

Horizonte realizou  licitação ampla,  aberta,  todos os contratos  são publicizados no

“site” de transparência da Prefeitura de Belo Horizonte. Quero deixar aqui uma coisa

muito clara: em Belo Horizonte não há que falar em indústria da multa. Tenho alguns

dados,  Sr.  Presidente,  que acho interessante deixar  registrados,  para deixar  claro

para os telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Em Belo Horizonte, no

ano passado, cerca de 33% da frota foi multada. Menos da metade disso, cerca de

15% dos veículos apenas, tem uma única multa. A parte maior dos veículos multados

tem um número maior das multas. Esses dados são muito inferiores, por exemplo,

aos de São Paulo, onde a empresa que organiza o trânsito é de capital misto, como a

BHTRANS.  É  por  isso  que  essa  questão  ainda  está  sendo  discutida  na  Justiça

Federal;  não  há  decisão  terminativa.  Caso  a  BHTRANS  fique  terminantemente

proibida  de  fazer  a  fiscalização  e  a  multa  no  trânsito  de  Belo  Horizonte,  outros

Municípios, como São Paulo, por exemplo, terão o mesmo problema. Nossa Capital

não está inovando, não há aberração jurídica. Várias capitais fazem essa discussão

hoje, e existem pontos de vista divergentes. A decisão do nosso Tribunal de Justiça

está sendo questionada em Brasília; aguardamos esse posicionamento.

Concordo em boa medida com o pronunciamento do Deputado João Leite, porque

não podemos simplesmente  combater  os  radares,  equipamentos que defendem a

vida de várias pessoas. Acho que desrespeito é ignorarmos o sofrimento de famílias

que  perdem  entes  e  até  crianças  perto  de  escolas,  porque  existe  um  volume

significativo  de  irresponsabilidade dos  motoristas.  É  preciso  deixarmos  isso  muito
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claro. Não venho aqui e não aceito defesa de motorista contraventor, porque ele está

colocando em risco minha vida, da minha família, dos nossos amigos, dos nossos

munícipes. A discussão precisa ser feita com muito critério. Não basta dizer que se é

contra  o  radar,  que  o  radar  está  multando  a  todos  e  que  há  muita  reclamação.

Reclama quem é multado porque transgrediu a lei, porque usou o veículo de maneira

indevida,  colocando  em  risco  a  vida  das  pessoas.  Se  existem  licitações  com

problemas, se há radares em locais indevidos, é outra história. É isto que temos de

combater:  a  utilização  indevida  do  radar,  como  a  de  outros  equipamentos.  Não

devemos combater simplesmente o radar porque o pessoal está sendo multado, mas,

sim, combater o excesso de velocidade e os maus motoristas, que colocam em risco

a vida da população. É preciso que façamos essa discussão com muita clareza.

Concordo com o Deputado,  quando ele fala isso,  apesar  de aparentemente lhe

faltarem algumas informações. O Bloco Minas sem Censura foi recebido pelo Ministro

dos  Transportes,  Alfredo  Nascimento.  Durante  o  encontro,  foram  anunciadas

intervenções importantes no Anel Rodoviário, que serão licitadas ainda este ano, até

o  mês  de  setembro.  Foi  anunciado  também,  pelo  Ministro,  o  cumprimento  da

promessa de campanha da Presidente quanto à intervenção relativa à primeira etapa

da BR-381. Serão licitados, neste semestre, os primeiros 100km do trecho que liga

Belo  Horizonte  a  João  Monlevade.  Em  que  pese  faltarem  algumas  informações,

temos de concordar com a relevância e com a importância dos radares. 

Digo mais sobre as estradas estaduais: tivemos, no último sábado, manifestações

na MG-262, que faz a principal  ligação entre Belo Horizonte e Sabará. Existe um

radar  instalado  nessa  rodovia  estadual,  que,  Sr.  Presidente,  em  três  meses  de

funcionamento, já registrou 110 mil multas, 110 mil ocorrências. O Ministério Público

já pediu a suspensão das multas. Não parece surpresa o fato de a empresa ser a

mesma que foi denunciada em matéria do “Fantástico”, no domingo anterior. 

Por essas e outras razões, acreditamos que o instrumento correto é a instalação da

CPI, que foi assinada por tantos colegas. Alguns retiraram suas assinaturas, mas me

parece que esse é o instrumento adequado para sabermos, no âmbito estadual, o

que está ocorrendo em nossas rodovias, sejam federais, sejam estaduais. Neste caso

de Sabará,  na rodovia estadual,  que,  aliás,  está abandonada,  parece-nos que há



1460
____________________________________________________________________________

necessidade de trabalharmos para resolver a questão. 

Não cabe solicitar a BHTRANS somente estudos técnicos relativos a uma Capital

que apresenta um índice de multa muito aquém, se comparado a outras Capitais.

Temos,  em  Belo  Horizonte,  uma  frota  da  ordem  de  1  milhão  de  veículos  e

registramos, no último ano, 650 mil autuações, incluindo veículos de fora da Capital.

É  um  índice  bastante  baixo,  comparativamente  a  outras  Capitais.  Gostaria  de

compreender a exclusão das rodovias estaduais, foco de uma Capital que tem dados

muito corretos. Parece-me que perdemos o objeto e o princípio maior que nos faz

estar aqui, que é a discussão das principais questões relativas ao nosso Estado.

Gostaria, Sr. Presidente, de deixar isso muito claro. Não somos contra os radares,

já que eles estão defendendo a vida. O radar pune aquele que, via de regra - exceto

em caso de algum erro de alguma empresa de má-fé, o que precisa ser apurado -

está cometendo um ilícito. Não estou aqui, e acredito que nenhum Deputado esteja,

para defender contraventor. 

Esse não é nosso papel. Se um cidadão está andando acima da velocidade, se está

na Raja Gabaglia a 100km por hora, tem de ser multado mesmo, porque há pessoas

que são atropeladas e mortas por conta disso. Em Belo Horizonte, temos um número

bastante  grande  de  radares.  Mas  se  compararmos  o  número  de  equipamentos

existentes em nossa Capital e o de outras Capitais, perceberemos que Belo Horizonte

tem  um  número  razoável,  mas  modesto,  desses  equipamentos  licitados.  Aliás,

licitação  ampla,  que  conta  com  a  participação  de  empresas  do  País  inteiro.

Recentemente  foi  feita  a  substituição  dos  equipamentos;  todos  foram  aferidos,

conferidos. 

Talvez alguns dos senhores ou das senhoras tenham percebido a substituição dos

radares da Capital. Alguns ficaram desativados por alguns dias até que chegassem

as novas unidades, e já estão sendo colocados os novos radares de maneira muito

clara, cristalina e transparente.

Nesse sentido, venho encaminhar pela aprovação do requerimento do Deputado

Célio  Moreira,  a  discussão  e  a  votação.  Que  essa  discussão  possa  ser  feita  de

maneira ampla, levando realmente em conta o que importa - a segurança da nossa

população.
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O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, o meu encaminhamento procede de

uma questão de ordem, porque até agora não entendi o fato de o Deputado Délio

apresentar um requerimento pedindo esclarecimento e a Comissão ter apresentado

um também. Até agora não entendi esse posicionamento. Penso que não tem nada a

ver  uma coisa  com a outra.  É óbvio  que,  em se tratando dos  radares,  concordo

plenamente com o Deputado João Leite quando afirma que temos que preservar a

vida,  resolver  os  problemas.  Temos  que  nos  posicionar  e  averiguar  se  existem

projetos ou não.

Além dessa questão, existem outras que também estão em jogo. Não é apenas no

trânsito que pessoas estão morrendo. Hoje, em matéria vinculada pela Record, vimos

que na UPA de Venda Nova não há médico para  atender  a  população,  pessoas

saindo  chorando por  mau  atendimento,  pessoas  se  queixando  da  saúde  pública.

Milhares de pessoas estão morrendo nos postos, nas UPAs de Belo Horizonte, de

Santa  Luzia,  de  Minas  Gerais.  Então,  não  temos  que  ver  apenas  a  questão  do

trânsito,  os radares;  temos que tomar  cuidado e olhar com carinho para a saúde

pública. Esse é um assunto que traremos amanhã.

Fora isso, não sei se o Deputado Célio Moreira vai querer retirar o requerimento

pedindo adiamento, uma vez que não tem nada a ver uma coisa com a outra.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria que o senhor me atendesse, de

acordo com o art. 33. V. Exa. é um regimentalista, e eu gostaria de ser atendido pelo

art.  33,  para  explicação  pessoal.  Talvez  a  minha  palavra  não  tenha  sido  bem

entendida. Gostaria de parabenizar V. Exa. pela condução dos trabalhos. Esta é uma

Casa democrática, portanto, gostaria de fazer algumas observações. Eu apresentei o

requerimento. Agora quero encaminhar ou então solicito a palavra para explicação

pessoal, Sr. Presidente. Antes da votação, gostaria de pedir a V. Exa. a oportunidade

de  esclarecer,  inclusive  para  orientar  a  votação  dos  Deputados.  Fui  citado  pelo

Deputado Sargento Rodrigues  e  por  outros  Deputados.  Sr.  Presidente,  o  art.  164

também...
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O Sr.  Presidente  -  Deputado,  de  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  33  do

Regimento Interno, somente será dada a palavra ao Deputado após a ordem do dia,

em que ainda nem entramos. V. Exa. já encaminhou seu requerimento. V. Exa. foi o

primeiro Deputado a usar a palavra. Após a votação, poderá fazer uso da palavra

para declaração de voto.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, não votei ainda, portanto não posso

declarar. Então vou retirar meu requerimento.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize a retirada do

requerimento.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, fui citado aqui, mas de forma alguma

sou contra a instalação de radares.  Sou favorável,  aliás,  Sr.  Presidente,  mas,  na

quarta-feira, teremos audiência pública para tratar desse assunto. Não vejo, portanto,

motivo  para  solicitar  à  Prefeitura  algumas  informações  que  serão  discutidas  na

quarta-feira. O Deputado João Leite referiu-se à questão da CPI. O art. 112, § 1º, diz

que, para a instalação da CPI, o fato tem de ser determinado e não eventual como foi

proposto.  Os  Deputados  estão  retirando  a  assinatura,  porque  não  há  fato

determinado, mas sim eventual. Estou, por esse motivo também, comunicando aqui,

no Plenário, que vou retirar a minha assinatura para a criação da CPI, porque não há

fato determinado, mas sim eventual, que será apurado nessas audiências públicas.

Então vou solicitar  a V. Exa. que encerre, de plano,  a reunião, porque não temos

quórum.

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

continuação  dos  trabalhos.  Não  foi  formalizada  a  retirada  de  tramitação  do

requerimento do Deputado Célio Moreira.

Em votação, o requerimento do Deputado Célio Moreira, solicitando o adiamento da

votação do requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
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solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares e informa que terá

computada  a  presença,  para  efeito  de  quórum,  o  Deputado  que  permanecer  em

Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram apenas 8 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos.  A Presidência torna sem efeito  a

votação do requerimento do Deputado Célio Moreira e o declara prejudicado.

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 23,

às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de  convocação,  bem  como para  a

ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem

do dia anunciada foi publicada na edição anterior). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, 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  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência  publicada  no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: dos Srs. Gileno Gomes

de  Oliveira,  Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  do  Ministério  do  Meio  Ambiente

(8/1/2011);  e  Napoleão  Esberard  de  Macêdo  Beltrão,  Chefe-Geral  da  Embrapa

Algodão  (25/2/2011).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a
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apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

166/2011.  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  Luzia  Ferreira  e  dos

Deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Sávio Souza Cruz (4) em que solicitam seja

realizada  reunião  para  que  o  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, o Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF

-, o Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam - e a Diretora-Geral

do Instituto Mineiro de Gestão das Águas apresentem os planos de governo de suas

respectivas instituições; seja realizada reunião para ouvir o Sr. Adriano Magalhães,

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  sobre as

ações planejadas pela Secretaria, considerando especialmente o anúncio do projeto

de  unificação  dos  órgãos  ambientais  do  Estado;  sejam  realizadas  reuniões  de

audiência pública para discutir a possibilidade de unificação dos órgãos ambientais do

Estado e suas consequências e para discutir a proposta de reformulação do Código

Florestal Brasileiro, em tramitação na Câmara dos Deputados; dos Deputados Almir

Paraca  (3)  em  que  solicita  sejam  realizadas  reuniões  de  audiência  pública  para

debater  as  diretrizes  estabelecidas  no  Plano  Nacional  de  Mineração  2030  do

Ministério de Minas e Energia; para obter esclarecimentos da Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -  e  demais  órgãos

responsáveis quanto aos aportes, à destinação e à efetiva utilização dos recursos

concedidos  pela  Bolsa  Verde  e  pelo  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável  das Bacias  Hidrográficas do Estado -  Fhidro -;  para

debater, em Paracatu, as questões ambientais relativas ao Município, especialmente

os impactos causados pela mineração de ouro e as ações a serem empreendidas

para a sua mitigação; Antônio Júlio em que solicita seja realizada reunião conjunta

com a Comissão de Minas e Energia para discutir o atual processo de licenciamento

ambiental  da  Mina  Capão  Xavier,  de  responsabilidade  da  Minerações  Brasileiras

Reunidas - MBR -, cujo procedimento administrativo anterior foi anulado por decisão

da Justiça Federal; Dalmo Ribeiro Silva (4) em que solicita sejam realizadas reuniões

de audiência pública no Município de Itamonte para debater os impactos causados
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pelas  enchentes  nas  cidades  de  Aiuruoca,  Alagoa,  Carvalhos,  Conceição  do  Rio

Verde,  Itamonte,  Itanhandu,  Passa  Quatro,  Pouso  Alto,  São  Lourenço,  Seritinga,

Serranos, Três Corações e Varginha; e no Município de Santa Rita do Sapucaí para

debater  os  impactos causados pelas  enchentes nas cidades de Careaçu,  Itajubá,

Pouso  Alegre,  Santa  Rita  do  Sapucaí  e  São  Sebastião  da  Bela  Vista;  sejam

realizadas reunião de audiência pública e visita conjuntas com a Comissão de Minas

e Energia no Município de Caldas para debater o lixo nuclear e verificar a situação do

lixo nuclear produzido no Município e as consequências para a comunidade e região;

Délio Malheiros (2) em que solicita sejam realizadas reuniões de audiência pública

para discutir  o  impacto ambiental  que a expansão da atividade de mineração em

Congonhas, realizada pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN - e seus sócios

asiáticos na Nacional de Minérios S.A. - Namisa -, pode acarretar;  para debater a

criação do Monumento  Natural  da  Serra  da  Calçada,  bem  como a  instalação  de

corredores ecológicos no Vetor Sul, interligando as diversas unidades de conservação

existentes  na  região;  Duarte  Bechir  (2)  em que solicita  seja realizada reunião  de

audiência pública para discutir a decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama - de desativar as brigadas de incêndio

responsáveis pela proteção do Parque Nacional Caverna do Peruaçu, bem como os

critérios  que  definem  a  atuação  dessas  brigadas;  sejam  realizadas  visitas  aos

parques estaduais abertos à visitação, com o objetivo de conhecer a estrutura das

unidades e as condições de preservação de ecossistemas natural, de recreação e de

desenvolvimento de atividades de recreação ambiental; Rogério Correia (2) em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para obter esclarecimentos sobre

a vistoria realizada no Parque Municipal de Belo Horizonte e a real necessidade de se

cortar  mais de trezentas espécies de árvores; seja realizada reunião de audiência

pública  conjunta  com a  Comissão de  Assuntos  Municipais  e Regionalização para

discutir  e  obter  esclarecimentos  sobre  os  impactos  ambientais  causados  pelas

atividades de mineração nas Serras  da  Gandarela,  da Moeda,  do Rola Moça,  da

Piedade, do Curral, Capão Xavier e outras; e Rogério Correia e Paulo Guedes em

que solicitam seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão

de Política Agropecuária e Agroindustrial para obter esclarecimentos sobre as regras
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do licenciamento ambiental de estabelecimentos rurais, referentes às atividades da

agricultura  familiar.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Célio Moreira, Presidente. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Cássio  Soares,  Delvito  Alves,  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Elismar Prado. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Delvito  Alves,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 338, 349, 354, 367,

369, 370, 389, 393, 395, 401, 406, 415, 420, 425, 432, 434, 436, 441, 447,456, 470,

474,  479,  495,  498 e 501,  521,  527,  532,  558,  565 e 585/2011 (Deputado André

Quintão); 348, 350, 353, 357, 358, 373, 378, 385, 403, 413, 416, 419, 437, 444, 448,

455,  459,  463,  466,  471,  485,  488,  489,  518,  519,  523,  524,  525  e  587/2011

(Deputado Bruno Siqueira); 333, 342, 346, 352, 366, 371, 372, 375, 383, 387, 396,

404, 411, 412, 417, 426, 427, 429, 445, 450, 453, 461, 475, 482, 490, 494, 504, 509,

516, 539, 544, 577, 583 e 545/2011; Projeto de Lei Complementar nº 2 e Projetos de

Resolução nºs 411, 412 e 513/2011 (Deputado Cássio Soares); 332, 341, 402, 418,

422, 424, 462, 465, 469, 473, 483, 486, 491, 497, 499, 520, 529, 575 e 582/2011

(Deputado Delvito Alves); 330, 339, 340, 356, 360, 374, 377, 380, 381, 386, 391, 392,

397, 409, 430, 431, 433, 439, 442, 443, 446, 449, 487, 492, 496, 505, 535, 578 e

588/2011 e Projeto de Lei Complementar nº 3/2011 (Deputado Luiz Henrique); 344,

351, 376, 379, 382, 384, 388, 399, 405, 410, 421, 435, 440, 451, 460, 468, 472, 478,
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484, 493, 502, 508, 522, 526, 568, 581, 584 e 579/2011 (Deputada Rosângela Reis);

e 334, 355, 368, 390, 394, 398, 400, 407, 423, 428, 438, 452, 454, 457, 464, 467,

476, 477, 480, 481, 500, 503, 510 514, 517, 528, 530, 540, 541, 542 e 543/2011

(Deputado  Sebastião  Costa).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

apreciação do Plenário. É aprovado requerimento do Deputado Cássio Soares em

que solicita seja alterada a ordem do dia para que o Projeto de Lei nº 6/2011 seja

apreciado em último lugar dessa fase. Após discussão e votação,  são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

em turno único, dos Projetos de Lei nºs 63/2011 (relator: Deputado Cássio Soares) e

152/2011, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André Quintão); e, em

1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado  Sebastião  Costa),  126/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado André Quintão), 191/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueira), e 297/2011,

na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares). O Projeto de Lei nº

8/2011  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  Cássio

Soares, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 21 e 168/2011 (relator: Deputado

Cássio Soares). Registra-se a presença do Deputado Luiz Henrique. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  6/2011  na  forma do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1  e  40/2011  (relator:

Deputado Cássio Soares); 2 e 46/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 3, 34, 35 e

36, este na forma do Substitutivo nº 1, e 45/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa);

18 e 48/2011 (relator: Deputado André Quintão); 39 e 47/2011, este com a Emenda nº

1 (relator: Deputado Bruno Siqueira). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos que solicitam sejam

baixados em diligência ao autor  os Projetos de Lei  nºs 30, 44 e 52/2011 (relator:

Deputado Sebastião  Costa);  32,  37  e  54/2011 (relator:  Deputado André  Quintão);

42/2011 (relator: Deputado Delvito Alves); 43/2011 (relator: Deputado Bruno Siqueria)

e  202/2011  (relator:  Deputado  Cássio  Soares).  A  Presidência  deixa  de  receber

requerimento  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  por  não  cumprir  os  pressupostos

regimentais,  e  o  encaminha  à  Comissão  Extraordinária  de  Acompanhamento  da

Reforma Política para apreciação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Bruno Siqueira - Cássio Soares -

Luiz Henrique.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  João  Leite,  Cássio  Soares  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes  também  os  Deputados  Adelmo  Carneiro

Leão,  Carlin  Moura  e  Tenente  Lúcio.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento  do  Deputado  Cássio  Soares,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes. O Deputado João Leite passa a Presidência dos trabalhos à Deputada

Maria Tereza Lara e retira-se da reunião. A Presidência informa que a reunião se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.

Adriene Andrade,  Conselheira e Corregedora do Tribunal de Contas do Estado de

Minas  Gerais  (2),  encaminhando  Demonstrativos  Gráficos  de  Resultados  que

registram a atuação do Tribunal de Contas no ano de 2010 e no segundo semestre de

2010; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada
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entre parênteses: ofícios da Sra. Marivânia Palmeira de Oliveira Feres, Promotora de

Justiça de Valparaíso de Goiás (GO) (10/2/2011), e dos Srs. Marco Antônio Monteiro

de  Castro,  Chefe  da  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  (3/3/2011);  Valdiney  Camilo

Campos, Juiz de Direito da Comarca de Várzea da Palma (4/3/2011). 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 182 e 183/2011. Passa-se à 3ª

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

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

aprovados os requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja

realizada reunião  de  audiência  pública,  no  Município de Coronel  Fabriciano,  para

discutir a situação da segurança pública na região, em especial a implantação de um

batalhão  da  Polícia  Militar  que  atenda  às  necessidades  locais  e  regionais;  do

Deputado  Tenente  Lúcio  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  discutir  os

problemas enfrentados pelo Centro Socioeducativo de Uberlândia e possíveis falhas

em sua estrutura; seja realizada visita à delegacia e à cadeia pública do Município de

Monte  Carmelo  para  avaliar  os  motivos  que  levaram  o  Juiz  da  comarca  local  a

determinar  o  fechamento  da  referida  cadeia;  do  Deputado  Inácio  Franco em  que

solicita seja realizada reunião de audiência pública desta Comissão e da Comissão

de Política Agropecuária e Agroindustrial no Município de Pará de Minas para debater

denúncias de furto de gado na região Centro-Oeste, Alto Paranaíba e demais regiões

do Estado; do Deputado Cássio Soares em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública no Município de Passos para debater sobre a segurança pública na

região; do Deputado João Leite (3) em que solicita seja encaminhada manifestação

de aplauso aos policiais militares do 52º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Ouro

Preto, pela eficiência na apuração dos furtos ocorridos no Distrito de Antônio Pereira,

em fevereiro deste ano; seja encaminhada manifestação de aplauso ao 3º-Sgt. PM

João Batista da Silva, ao 3º-Sgt. PM Michael Marconi Gonçalves Silva, ao 3º-Sgt. PM

Ronaldo Rodrigues de Jesus, ao Cb. PM Rogério Ferreira de São José, ao Sd. PM

Fabrício Alexander Luís Lima, ao Sd. PM Fabrício Márcio Figueiredo e ao Sd. PM
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Clenio  Abreu  Furtado  Filgueiras,  todos  do  33º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela

eficiente atuação na prisão de assaltantes que praticavam o golpe da "saidinha de

banco",  no  Município  de  Betim;  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  no

Município de Simonésia para debater com a comunidade e autoridades a segurança

pública  na  região;  do  Deputado  Célio  Moreira  (2)  em  que  solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública no Distrito de Roças Novas, no Município de Caeté, para

discutir  o  aumento  do  índice  de  criminalidade  no  local;  seja  realizada  audiência

pública  no  Bairro Santa  Inês,  nesta  Capital,  para  discutir  a  segurança pública  no

referido bairro; do Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado

ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências  para  atender  as  reivindicações  dos  Agentes  Socioeducativos

(responsáveis  pela  guarda  dos  menores  infratores),  quais  sejam  pagamento  dos

adicionais noturno e de local de trabalho, equipamentos de proteção individual, porte

de arma, vale-alimentação, equiparação salarial com outras categorias da segurança

pública,  valorização  do  tempo  de  serviço  dos  servidores  contratados,  criação  do

Comando  de  Operações  Especiais  Socioeducativas  -  Coes  -  para  escoltas  e

intervenções em situações de crise, redução da superlotação nas unidades, abertura

de concurso interno para os cargos de Supervisores e Diretores de Segurança e de

Diretor-Geral, abertura de concurso público para o cargo de Agente de Segurança

Socioeducativo; da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado Cássio Soares em

que  solicitam  seja  encaminhado  à  Delegada  Titular  da  Divisão  de  Referência  da

Pessoa  Desaparecida  pedido  de  providências  para  agilizar  nas  buscas  da  Sra.

Elizabete Pinto Coelho, desaparecida no dia 13/2/2011, nesta Capital; da Deputada

Maria Tereza Lara e dos Deputados Cássio Soares e Sargento Rodrigues em que

solicitam sejam ouvidos nesta reunião representantes dos sindicatos  dos  Agentes

Socioeducativos.  A Presidência convida a tomar  assento  à  mesa os Srs.  Marcelo

Assis,  Presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  Socioeducativos  de  Minas  Gerais  -

Sindase;  Edilson Luiz,  Vice-Presidente do  Sindase;  e  Denilson Luis  Coelho,  Vice-

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo de Minas

Gerais - Sindsisemg -, que passam a fazer suas exposições. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

15/3/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Adelmo  Carneiro  Leão  e  Fabiano  Tolentino,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro

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

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

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

proposições  da  Comissão.  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

198/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Marques Abreu, Presidente - Gustavo Perrella - Tadeuzinho Leite - Adelmo Carneiro

Leão - Fabiano Tolentino.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às  14h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Celinho  do

Sinttrocel, Anselmo José Domingos, Célio Moreira e Carlos Henrique, membros da

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

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

do Deputado Anselmo José Domingos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência informa que a reunião se destina apreciar 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: da Sra. Alda Lúcia Fernandes dos Santos, Presidente do Sindicato dos

Empregados em Empresas de Transporte Metroviários e Conexos de Minas Gerais

(4/3/2011).  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

186, 187, 188, 197 e 202/2011.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Fábio

Cherem  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Transportes,  à

Subsecretaria  de  Obras  Públicas  e  à  Diretoria-Geral  do  DER-MG  pedido  de

providências para que seja executado o asfaltamento da Rodovia MG-335, que liga

os Municípios  de  Bom Sucesso e  São Tiago;  Célio  Moreira (2),  sejam realizadas

reuniões de audiência pública no Município de Caeté, para debater a atual situação

do transporte intermunicipal; desta Comissão, seja realizada reunião conjunta com a

Comissão de Defesa do Consumidor para debater a venda casada, pelas operadoras

de telefonia móvel, de serviços de telefonia e seguros; Celinho do Sinttrocel (5), seja

realizada visita  às  obras da  estrada que liga  o  Município  de  Marliéria  ao  Parque

Estadual do Vale do Rio Doce; sejam realizadas reuniões de audiência pública no

Município de Coronel Fabriciano, para debater a duplicação e requalificação da BR-

381 no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Governador Valadares, e nesta

Casa,  para  debater  as  licitações  e  a  implantação  dos  radares  de  fiscalização  de

velocidade nos Municípios da região do Vale do Aço; seja encaminhado ao Ten.-Cel.

Sebastião Olímpio Emídio Filho, Comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária do

Estado de Minas Gerais, pedidos de informações sobre a relação de acidentes, com

data,  local  e  número  de  vítimas  na  BR-381,  no  trecho  compreendido  entre  Belo

Horizonte e Governador Valadares, envolvendo motoristas profissionais de carga, de

transporte coletivo de passageiros e motoristas amadores, em 2008, 2009 e 2010; e
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sobre a relação de acidentes com data, local e número de vítimas no Anel Rodoviário

de  Belo  Horizonte,  envolvendo  motoristas  profissionais  de  carga,  de  transporte

coletivo de passageiros e motoristas amadores, em 2008, 2009, 2010 e 2011; Antônio

Júlio  (2),  seja realizada visita  ao  novo trevo de  acesso ao Município  de Pará de

Minas; seja realizada reunião de audiência pública no Município de Pará de Minas

para debater as condições de segurança de tráfego no perímetro do novo trevo e de

operacionalização  do  Terminal  Rodoviário  Antônio  Epaminondas  Marinho;  Carlos

Henrique, seja realizada reunião de audiência pública para debater as condições de

conservação das rodovias concedidas à iniciativa privada no Estado de Minas Gerais

e que seja analisado o valor  da taxa de pedágio  cobrada nessas rodovias;  Célio

Moreira,  Celinho  do  Sinttrocel,  Carlos  Henrique  e  Anselmo  José  Domingos,  seja

realizada reunião de audiência pública para debater as licitações e a implantação dos

radares de fiscalização de velocidade nas rodovias do Estado de Minas Gerais e no

Município  de  Belo  Horizonte.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio,  Gustavo  Perrella,  João  Vítor  Xavier,  Ulysses  Gomes  e  Duarte  Bechir

(substituindo este ao Deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança do BPS),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na

data  mencionada  entre  parênteses:  dos Srs.  Daniel  Silva  Balaban,  Presidente  do
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FNDE (4), Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF (4/3/2011); Daniel

Silva Balaban, Presidente do FNDE, e da Sra. Carolina Queiroz Alves, Coordenadora-

Geral de Convênio (substituta) da Subsecretaria de Planejamento do Ministério do

Desenvolvimento Agrário (5/3/2011). 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

158/2011, registrando-se o voto contrário do Deputado Ulysses Gomes. Registra-se a

presença do Deputado Romel Anízio. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe  requerimentos  do  Deputado  Antônio  Júlio,  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  as  metas  fiscais  do  Estado,  conforme

determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, e em que solicita seja encaminhado ao

Presidente do Ipsemg pedido de cópia do processo administrativo de arrendamento

da antiga  sede dessa autarquia.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a Presidência

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

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Zé Maia, Presidente - Doutor Viana - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier - Romel

Anízio - Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 41/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 41/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.009/2010, visa declarar de utilidade pública o

Centro de Assistência Fraternidade Universal – Ceafu –, com sede no Município de

Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 41/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro

de  Assistência  Fraternidade  Universal  –  Ceafu  –,  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 o estatuto constitutivo da instituição determina, em seu art. 20, que as

atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios, serão inteiramente

gratuitas, sendo-lhes vedado perceber qualquer tipo de remuneração; e, no art. 34,

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

instituição congênere, com personalidade jurídica, que tenha os mesmos fins e que

esteja 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 41/2011.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 70/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe objetiva instituir a

Semana Estadual de Prevenção da Epidermólise Bolhosa.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado, para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 70/2011 pretende instituir a Semana Estadual de Prevenção da

Epidermólise Bolhosa, a ser realizada, anualmente, na primeira semana do mês de

março,  ocasião  em  que  serão  realizadas  ações  de  saúde,  campanhas  de

conscientização sobre a doença e o respectivo tratamento, atividades interativas e

programas  de  incentivo  à  integração  dos  responsáveis  pelo  tratamento  dessa

enfermidade.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos

dotados de autonomia política, administrativa e financeira, desfrutando competência

legislativa própria. À União compete legislar privativamente sobre as matérias em que

predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República;

e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, I

da mesma Carta.

A delimitação da competência do Estado está consagrada no § 1º do art.  25 da

referida Constituição, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo

privativo da União nem do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes  do  sistema  federativo.  Ademais,  o  art.  66  da  Carta  mineira,  ao

enumerar as matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia ou dos titulares

dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,

não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a qualquer membro

deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo.

A epidermólise bolhosa é um grupo de distúrbios no qual  ocorre a formação de

vesículas cutâneas em consequência de um trauma menor, podendo apresentar-se

de várias maneiras, desde uma vesícula pequena até a presença constante e maciça
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de vesículas e cicatrizes, o que pode levar o paciente à morte. Trata-se de doença

hereditária,  que  aparece no nascimento  ou  nos  primeiros  meses  de vida.  Sendo

determinada por genes e transmitida por descendência, não é adequado utilizar o

termo prevenção, ao se referir à doença. 

Cabe esclarecer também que o Poder Executivo não necessita de autorização do

Legislativo  para  desempenhar  atividades  que  se  enquadram  no  seu  campo  de

atuação, a não ser que haja previsão constitucional explícita, o que não é o caso.

Dessa forma,  entendemos que as  ações previstas  no art.  2o do projeto,  violam o

princípio da separação dos Poderes, prevista no art. 2o da Constituição da República,

e não obrigam o Executivo a tomar as medidas positivas indicadas.

Assim,  para  promover  as  modificações  necessárias,  de  acordo  com  a  técnica

legislativa, apresentamos o Substitutivo no 1, redigido ao final deste parecer.

Conclusão

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

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  70/2011  na  forma  do  Substitutivo  no 1,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Epidermólise Bolhosa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Epidermólise Bolhosa, a ser realizada anualmente na primeira semana de março.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

e as entidades civis promoverão atividades voltadas à conscientização da população

acerca da doença e de seu tratamento.

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

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão.



1478
____________________________________________________________________________

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 78/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei em epígrafe objetiva instituir o

Dia Estadual de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 78/2011 tem por finalidade instituir o Dia Estadual de Prevenção

e Combate ao Câncer da Próstata, a ser comemorado em 7 de novembro.

Inicialmente,  é  importante  observar  que  câncer  é  designação  para  neoplasia

maligna, um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento

descontrolado,  autônomo e  anormal  de  células  que têm reduzida  ou  perdem sua

capacidade  de  se  diferenciar  e  invadem  tecidos  e  órgãos  como  próstata,  boca,

intestino, pulmão, colo de útero, estômago e pâncreas. 

Entre as  doenças crônicas não transmissíveis,  o câncer  é a  segunda causa de

mortes, ficando atrás apenas das cardiovasculares. A cada ano, no Brasil, há 500 mil

novos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer - Inca. Entre

2000 e 2007, os investimentos do Ministério da Saúde relacionados com a doença

aumentaram em 20% ao ano, passando de R$200 mil para R$1,4 bilhão. Anualmente

são internados cerca de meio milhão de pacientes em todo o País.

Apesar da variedade de tumores, o diagnóstico e o tratamento dos diversos tipos de

câncer têm características específicas, mas os cuidados com a prevenção, incluindo

a escolha de um modo de vida saudável, e as orientações gerais para os pacientes e

familiares são comuns. 

Frente à gravidade de todas as faces dessa enfermidade, mais adequado do que

instituir um dia para o esclarecimento de um único de seus tipos é estabelecer uma

data para a disseminação de informações sobre a prevenção e o combate do câncer
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em geral. Nesse sentido, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste

parecer, que institui o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer, a ser comemorado no

dia  27  de  novembro,  para  coincidir  com o  Dia  Nacional  de  Combate  ao  Câncer,

possibilitando a soma de esforços estadual e federal envidados para esclarecer a

população sobre o tema.

Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 1º do projeto, que determina a

inserção da data no calendário oficial do Estado, contém impropriedade e não deve

ser mantido, uma vez que não existe tal calendário. Após a edição da lei instituindo a

data, ela será incluída nas atividades do órgão do Poder Executivo a que o tema é

afeto, por meio de ato administrativo.

Com relação à análise técnica, destacamos que a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo, uma vez que a matéria não se insere entre as

reservadas à União, relacionadas no art. 22 da Constituição da República, nem aos

Municípios, no art. 30. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias 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 menção à que é examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 78/2011 na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Dia  de  Prevenção  e  Combate  ao  Câncer,  a  ser

comemorado anualmente no dia 27 de novembro. 

Parágrafo único - Na data a que se refere o “caput” deste artigo, serão realizadas

atividades  que  visem  à  conscientização  da  população  sobre  a  prevenção  e  o

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

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - André Quintão. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 123/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei no 123/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 1.625/2007, tem por objetivo instituir a Semana

Estadual de Prevenção ao Suicídio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. 

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  123/2011 tem por  finalidade instituir  a  Semana Estadual  de

Prevenção ao Suicídio,  a ser  promovida na primeira  semana do mês de outubro,

tendo como diretrizes  alertar  a população,  por  meio de veículos de comunicação,

sobre como diagnosticar possíveis suicidas; promover encontros com especialistas na

área para  debater  o  assunto;  elaborar  e  distribuir  cartilhas  didáticas  para  órgãos

públicos,  tais  como  escolas  e  hospitais,  capacitando  funcionários  para  lidar  com

pessoas que possuam tendências suicidas.

Com  relação  à  competência  normativa,  a  instituição  de  data  comemorativa  é

matéria encontrada no § 1º do art. 25 da Constituição da República por não estar

relacionada entre aquelas de competência privativa da União (art. 22) ou do Município

(art. 30). Pode, portanto, ser objeto de legislação por parte dos Estados membros. 

Além disso, a matéria não se encontra destacada, no art. 66 da Constituição do

Estado,  como de iniciativa  privativa  da  Mesa da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos

Poderes Executivo ou Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público. Em

decorrência disso, qualquer membro desta Casa pode deflagrar o processo legislativo
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com o intuito de instituir data comemorativa.

Entretanto, cabe reflexão quanto à razoabilidade de se instituir oficialmente semana

para  a  prevenção  ao  suicídio,  envolvendo  a  população  em  seu  diagnóstico  e

suscitando o debate do tema em órgãos públicos não ligados à área da saúde.

O  suicídio  representa  um  problema  social  e  seus  índices  têm  aumentado  nos

últimos anos. Para a Organização Mundial da Saúde – OMS –, mais de 1 milhão de

pessoas tiram a própria vida por ano, e esse número pode chegar a 1,5 milhão em

2020. O suicídio corresponde a mais da metade das mortes violentas no mundo.

Ressalte-se, ainda, que a tentativa de suicídio ocupa parcela representativa das

internações  por  lesões  ou traumas.  Como não existem registros  mundiais  oficiais

desses comportamentos, a maioria dos casos não fatais permanece incógnita.

Trata-se, pois, de um problema de saúde pública, que requer a organização de uma

rede de atenção à saúde para garantir linhas de cuidados integrais às populações sob

risco, que compreendem, principalmente, pessoas com transtorno mental, indivíduos

que já tentaram suicídio, usuários de álcool e outras drogas, vítimas de abuso sexual,

moradores  de  rua  e  portadores  de  doenças  crônicas  degenerativas.  Além  dos

problemas desses pacientes, é preciso considerar também a devastação emocional,

social e econômica por que passam numerosas famílias e amigos envolvidos pelo

óbito ou pela tentativa de autolesão de uma pessoa próxima.

É  importante  observar  que  já  existe  uma  clara  preocupação  por  parte  dos

governantes em relação a esse grave problema de saúde pública.

Em parceria com o Centro de Valorização da Vida – CVV –, o Ministério da Saúde

desenvolve o Programa de Prevenção ao Suicídio, com a distribuição de folhetos,

cartazes  e  manuais  para  a  capacitação  de  voluntários.  Esse  projeto  é  voltado

especificamente para a redução dos fatores de risco de lesões autoprovocadas e

contempla, principalmente, a capacitação de recursos humanos para a atuação direta

junto  às  pessoas  que  se  candidatam  a  voluntárias,  por  meio  de  cursos  e  de

treinamento para a prestação do serviço.

Outra iniciativa do Ministério da Saúde foi a produção de um Manual de Prevenção

ao  Suicídio,  voltado  para  profissionais  que  trabalham  nos  Centros  de  Atenção

Psicossocial  –  Caps  –,  visando  reduzir  tanto  os  índices  quanto  as  tentativas  de
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suicídio, além dos danos associados com os comportamentos suicidas. Esse trabalho

é resultado de cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde – Opas – e

com  o  Departamento  de  Psiquiatria  da  Faculdade  de  Medicina  da  Universidade

Estadual de Campinas – Unicamp.

Ainda  com  relação  à  elaboração  de  manuais,  a  OMS  é  responsável  por  dois

trabalhos, também destinados a grupos de profissionais específicos, especialmente

relevantes para a prevenção do suicídio – médicos clínicos gerais e profissionais da

mídia.

O comportamento suicida resulta de uma interação complexa de vários fatores, que

vão desde a situação de pobreza,  desemprego, rompimento afetivo,  discussões e

perda de entes queridos até enfermidades que causam deficiência ou que afetam a

estabilidade mental do indivíduo, como a depressão. Portanto, essa atitude não deve

ser mostrada como inexplicável nem de uma maneira simplista, porque nunca resulta

de um evento ou fator único. 

Para a OMS, a prevenção começa com a atenção a esses problemas, a fim de

evitar o isolamento das pessoas e tratar precocemente seus transtornos psicológicos,

incluindo,  obrigatoriamente,  a  restrição  do  acesso  aos  métodos  mais  comuns  de

suicídio,  como armas de fogo,  praguicidas ou  analgésicos,  letais  se tomados  em

grandes doses.

Dados do Ministério da Saúde indicam que a maioria dos pacientes em risco de

suicídio procura atendimento médico ou já está em tratamento devido a transtornos

mentais como depressão e esquizofrenia. 

Entretanto, embora exista um esforço das instituições ligadas à saúde para prevenir

possíveis  casos,  preparando  seus  especialistas,  o  suicídio  ainda é  um  tabu  para

grande parte da sociedade.

Uma das maiores dúvidas é se falar sobre o assunto ou publicar notícias a esse

respeito constitui estímulo ao suicídio. Segundo informações da OMS, um dos muitos

fatores que podem levar um indivíduo vulnerável a efetivamente tirar sua vida pode

ser a publicidade sobre suicídio.

Uma das primeiras  associações conhecidas entre os  meios de comunicação de

massa e o suicídio ocorreu com o romance “Os Sofrimentos do Jovem Werther”, de



1483
____________________________________________________________________________

Goethe,  publicado  em  1774,  em  que  o  herói  se  dá  um  tiro  após  um  amor

malsucedido. Depois de sua publicação, surgiram na Europa vários relatos de jovens

que cometeram o suicídio usando o mesmo método. O fato resultou na proibição do

livro  em  diversos  lugares  e  originou  o  termo “efeito  werther”,  usado  na literatura

técnica para designar a imitação de suicídios. Outro caso famoso é o livro “Solução

Final – Praticabilidade da Autoeliminação”, escrito por Derek Humphry, pois, depois

de publicado, houve uma elevação no número de suicídios em Nova York cometidos

usando-se os métodos nele descritos. O mesmo fato ocorreu na França. 

Para  alguns  estudiosos,  o  grau  de publicidade  dado a  uma história  de  suicídio

correlaciona-se  diretamente  com  o  número  de  suicídios  subsequentes,  e  casos

envolvendo  celebridades  têm  impacto  particularmente  forte.  A  televisão  também

influencia o comportamento suicida. Estudos demonstram um aumento no número de

suicídios até 10 dias após a TV noticiar algum caso.

Especialistas  da  área  de saúde  indicam,  ainda,  a  necessidade de controle  dos

meios eletrônicos para diminuir os riscos de incentivo ao suicídio na internet. Eles se

baseiam em casos de suicídio no Brasil  que aconteceram a partir  de contato pela

rede, em “sites” de relacionamento.

Assim,  existem  evidências  suficientes  que  sugerem  que  algumas  formas  de

noticiário e coberturas televisivas associam-se a um aumento no número de suicídios

estatisticamente significativo, sendo o impacto mais forte percebido entre os jovens.

Os clínicos e os pesquisadores sabem que não é a cobertura jornalística do suicídio

“per  se”,  que aumenta o comportamento suicida em populações vulneráveis,  mas

alguns tipos de noticiário. 

Portanto, embora haja alguns tipos de cobertura jornalística que possam ajudar a

prevenir a imitação do comportamento suicida, há sempre a possibilidade de que a

publicidade sobre o tema possa fazer com que a ideia pareça “normal”, o que geraria

efeito contrário ao da prevenção.

Reconhecendo os cuidados necessários para tratar do assunto, a OMS instituiu o

Dia  Mundial  de  Combate  ao  Suicídio,  comemorado  em  10  de  setembro,  com  a

finalidade de suscitar debates entre instituições e profissionais que trabalham com a

questão do suicídio, a fim de entender como ela é complexa e pouco conhecida.
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Ainda segundo a OMS, o suicídio é um problema sério que demanda atenção, mas

sua prevenção e seu controle não são tarefas fáceis. As melhores pesquisas indicam

que a prevenção do suicídio, mesmo sendo factível, envolve uma série de atividades,

que variam desde as melhores condições possíveis para a criação das crianças e dos

jovens, passando pelo tratamento efetivo dos transtornos mentais, até o controle dos

fatores de risco ambientais. 

A disseminação apropriada da informação e  o  aumento  da  conscientização são

elementos essenciais para o sucesso de programas de prevenção ao suicídio, mas é

fundamental que as pessoas incumbidas dessas tarefas conheçam profundamente o

assunto  e  tenham  sensibilidade  suficiente  para  perceber  quando  enfrentam  uma

situação  de  efetivo  risco  suicida.  Por  isso  as  ações  relatadas  anteriormente,

desenvolvidas pela OMS e pelo Ministério da Saúde ficam restritas aos profissionais

da saúde ou a grupos específicos, previamente preparados e treinados com esse

objetivo.

Diante  dessas considerações,  concluímos  que a  prevenção ao suicídio  é  tarefa

extremamente  delicada,  que  deve  ser  conduzida  por  pessoas  conhecedoras  do

assunto e especialmente preparadas para desempenhá-la. O tratamento desse tema

por pessoas sem preparação suficiente pode implicar consequências imprevisíveis e

indesejadas.

Em face do exposto, consideramos que dar continuidade à tramitação do projeto de

lei  em  análise  contraria  o  princípio  da  razoabilidade,  previsto  no  art.  13  da

Constituição mineira.

Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 123/2011.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Bruno

Siqueira - Cássio Soares.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 128/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado  a  requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

923/2007, atual Projeto de Lei nº 128/2011, visa instituir o Selo Empresa Amiga da

Terceira Idade no Estado. 

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011 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 apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 128/2011 visa instituir o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade,

a ser conferido a pessoa jurídica que contribuir para a assistência, a inserção social e

a melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima de 60 anos. A distinção será

concedida nas graduações Prata, no caso de contribuição significativa ou promoção

de  campanhas  em  benefício  do  idoso,  e  Ouro,  no  caso  de  contribuição  ou

manutenção de instituições que atendam esse segmento da população nas áreas de

assistência social ou de saúde.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela repartição de

competências entre a União, os Estados membros, o Distrito Federal e os Municípios,

todos  dotados  de  autonomia  política,  administrativa  e  financeira,  desfrutando  de

competência legislativa própria, respeitados os limites estampados no ordenamento

jurídico.  À  União  compete  legislar  sobre  matérias  em que predomina  o  interesse

nacional,  relacionadas no art.  22 da Constituição da República, e, aos Municípios,

sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o art. 30, da mesma Carta. 

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Constituição. É a chamada competência residual, que lhe reserva as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município. 

A proposição em análise pertence ao campo de competência legislativa do Estado,

e a deflagração de seu processo legislativo não se inclui entre aquelas previstas no
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art. 66 da Constituição do Estado como de competência reservada do Governador, do

Presidente da Assembleia, nem do titular do Poder Judiciário, do Ministério Público ou

do Tribunal de Contas.

Cabe destacar que o inciso XVII do art. 90 da Constituição do Estado prevê como

competência  privativa  do  Chefe  do  Executivo  conferir  condecoração  e  distinção

honoríficas, sem, contudo, lhe reservar a instituição dessas honrarias. Em respeito ao

citado dispositivo, o art. 4º do projeto em tela prevê a entrega do Selo Empresa Amiga

da Terceira Idade por essa autoridade. 

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição da homenagem de que

trata  a proposição em análise  pode ser  objeto  de  disciplina  jurídica por  parte  de

quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo e por iniciativa de membro

desta Casa. 

Pelo exame do projeto, entretanto, parece inadequada a adoção da palavra “selo”,

que é utilizada comumente para certificar que determinado produto ou serviço atende

a  um  determinado  padrão  de  qualidade,  jamais  para  indicar  prêmio  ou

reconhecimento pela atuação destacada de uma pessoa ou entidade. 

Para  esse  caso,  encontra-se  consagrada  na  legislação  estadual  a  palavra

“medalha”, conferida a pessoas ou entidades em reconhecimento de sua atuação. O

reconhecimento que o poder público confere por meio de uma medalha não tem,

como regra, prazo de validade, mas fica associado ao ano ou ao período em que ela

foi concedida. 

Ademais,  a concessão de um selo  a  ser  utilizado na divulgação de produtos  e

serviços  requer  um  acompanhamento  das  atividades  empresariais  para  a

confirmação  da  continuidade  do  cumprimento  dos  requisitos  exigidos  para  tanto.

Nesse  caso,  deve  haver  previsão  do  responsável  por  essa  fiscalização  e  da

prerrogativa de organizar a administração pública, atribuindo-lhe competência, que é,

no caso, segundo o inciso III, alínea “f”, do art. 66, da Constituição do Estado, do

Governador.

Em virtude de tais  considerações e visando ao aperfeiçoamento da redação da

proposição, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer. 

Conclusão
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Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 128/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Medalha Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Medalha  Empresa  Amiga  da  Terceira  Idade,  a  ser

concedida anualmente a pessoa jurídica que contribuir para a assistência, a inserção

social e a melhoria da qualidade de vida dos mineiros acima dos 60 anos. 

Art. 2º – A medalha será concedida nas seguintes modalidades: 

I  -  Grau  Ouro,  para  a  pessoa  jurídica  que  se  destacar  por  manter,  parcial  ou

integralmente,  instituição  sem  fins  lucrativos  que  atenda  o  idoso  nas  áreas  de

assistência social ou saúde; 

II - Grau Prata, para a pessoa jurídica que se destacar na promoção de campanhas

de mobilização em favor dos idosos.

Art.  3º  – A medalha será entregue pelo Governador do Estado, na presença do

Presidente do Conselho Estadual do Idoso. 

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

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 134/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 134/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.042/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Cristã Banco da Solidariedade - Bansol -, com sede no

Município de Montes Claros.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,
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combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  134/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Cristã Banco da Solidariedade -  Bansol  -,  com sede no Município de

Montes Claros.

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

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

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

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

entidade  é  dotada de personalidade jurídica,  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. 10, que as atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos sócios,

instituidores e benfeitores, não serão remuneradas; e, no parágrafo único do art. 37,

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

instituição  congênere,  com  personalidade  jurídica  e  inscrita  no  Conselho  de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 134/2011.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 135/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 4.891/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública  a  Associação Bela  Vista  Esporte  Clube -  BVEC -,  com sede no

Município de Piumhi.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte e Lazer.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  135/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Bela Vista Esporte Clube - BVEC -, com sede no Município de Piumhi.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções. 

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados, bem como a distribuição

de lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 32 dispõe 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. 

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, no

final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  que  substitui  a  palavra  “Associação”  pela

expressão “entidade denominada”, com a finalidade de adequar a denominação da

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

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 135/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º,  a  palavra  “Associação”  pela  expressão  “entidade

denominada”.
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Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 139/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 4.348/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Rede de Valorização de Itueta para o Desenvolvimento

Autossustentável – Rede Vidas –, com sede no Município de Itueta.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado, para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  139/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação Rede de Valorização de Itueta para o Desenvolvimento Autossustentável

– Rede Vidas –, com sede no Município de Itueta.

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

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

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

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

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

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

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  22,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a pessoa de direito

privado  sem  fins  econômicos  que  tenha  atividades  e  objetivos  afins,

preferencialmente com sede no Município de Itueta, e qualificada nos termos da Lei

nº 9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito
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privado  sem  fins  lucrativos  como  Organizações  da  Sociedade  Civil  de  Interesse

Público – Oscips –; e, no art. 25, que as atividades de seus dirigentes e Conselheiros

não serão remuneradas. 

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto. 

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  pela  constitucionalidade  e  pela

legalidade do Projeto de Lei nº 139/2011 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Fica declarada de utilidade pública a entidade denominada Rede de Valorização de

Itueta  para  o  Desenvolvimento  Autossustentável  –  Rede  Vidas  –,  com  sede  no

Município de Itueta.”.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 145/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  2.021/2008,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme,

com sede no Município de Santa Luzia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  145/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a
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Associação  Comunitária  Pastoral  da  Saúde  do  Bairro  São  Cosme,  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 ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

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

atividades dos seus diretores, conselheiros, associados, benfeitores ou equivalentes

não serão remuneradas; e o art. 32 dispõe 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

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 145/2011.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno  Siqueira  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 174/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Vigilante.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Vem agora a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei no 174/2011 propõe que no dia 20 de junho, se comemore no

Estado o Dia do Vigilante. 

Em  sua  justificação,  o  autor  da  proposição  ressalta  que  a  atuação  dos

trabalhadores  em  segurança  privada,  mais  conhecidos  como  vigilantes,  é

imprescindível  nos  dias  atuais  e  que  a  data  comemorativa  que  se  propõe  criar

coincide  com  a  data  de  promulgação  da  Lei  Federal  no 7.102,  de  20/6/83,  que

regulamentou a exploração dos serviços de segurança privada.

O projeto  trata  de  matéria  que se  insere na competência legislativa  do Estado,

segundo teor do § 1º do art. 25 da Constituição da República. Trata-se da chamada

competência  remanescente  ou  residual,  que  faculta  ao  Estado  versar  sobre  as

matérias que não se enquadram no campo privativo da União nem do Município.

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer,  a Emenda no 1,  que tem por objetivo explicitar  que a comemoração será

anual.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto de Lei no 174/2011 com a Emenda no 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1

Acrescente-se,  no  art.  1º,  a  palavra  “anualmente”  após  a  expressão  “a  ser

comemorado”.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Cássio

Soares - Luiz Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 180/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

objetivo  declarar  de  utilidade pública  a  Associação Cultural,  Artística,  Folclórica  e

Esportiva  de  Conceição da Aparecida  –  Acafoleca  –,  com  sede  no  Município  de

Conceição da Aparecida.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determinam os arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 180/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural,  Artística, Folclórica e Esportiva de Conceição da Aparecida –

Acafoleca –, com sede no Município de Conceição da Aparecida. 

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

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

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

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

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

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  27

dispõe  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  instituição  congênere,  com  finalidade  idêntica  ou  similar,  sede  e

atividades no Município de Conceição de Aparecida; e o art. 36 veda a remuneração

de seus conselheiros e diretores.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 180/2011.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.
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Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares -  Luiz Henrique -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 195/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado  a  requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.111/2008, atual Projeto de Lei nº 195/2011, visa a instituir  o Dia da Comunidade

Japonesa no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, a proposição foi distribuida às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Vem agora a esta Comissão, para o exame preliminar dos aspectos relacionados

com a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade, nos termos do art. 102, III,

“a”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  195/2011  pretende  criar,  no  âmbito  estadual,  o  Dia  da

Comunidade Japonesa, a ser comemorado anualmente em 18 de junho, uma alusão

ao dia da chegada no País do primeiro navio com imigrantes nipônicos. De acordo

com o art. 1º da proposição, essa data comemorativa passará a integrar o calendário

oficial do Estado.

A  Constituição  da  República  estabelece  que  à  União  compete  legislar

privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas em seu art.  22, e aos Municípios, sobre assuntos de interesse local,

conforme preceitua seu art. 30, I. A competência do Estado está consagrada no § 1º

do art. 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da

União nem do Município. 

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 

Com relação à deflagração do processo legislativo, o art. 66 da Carta mineira não

relaciona o assunto como de iniciativa reservada da Mesa da Assembleia ou dos
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titulares dos Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de

Contas.  Portanto,  não  há  óbice  à  sua  apresentação  por  membro  desta  Casa.

Entretanto,  não existe um calendário oficial  no Estado,  cabendo a cada uma das

Secretarias estabelecer as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o

caso, as atividades específicas que serão desenvolvidas na oportunidade. Assim, a

inclusão  de  data  comemorativa  no  calendário  de  determinado  órgão  estatal  é

realizada por meio de ato administrativo, sem que seja necessário tal comando no

texto da lei.

Para corrigir essa impropriedade, apresentamos a Emenda nº 1, redigida ao final

deste  parecer,  que  dá  nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  suprimindo  a

determinação de incluir a data instituída no calendário oficial do Estado.

Conclusão

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

legalidade do Projeto de Lei nº 195/2011 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  –  Fica  instituído  o  Dia  da  Comunidade  Japonesa,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 18 de junho.”.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 102/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 102/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.180/2009, “institui a Política de Incentivo à

Produção da Olivicultura”. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 18/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e Agroindustrial e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188

do Regimento Interno. 
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Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  preceitua  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Ressalte-se que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura passada,

oportunidade  em  que  esta  Comissão  analisou  detalhadamente  a  matéria.  Assim,

valemo-nos  da  mesma  argumentação  jurídica  utilizada  naquela  ocasião,  que

passamos a transcrever nesta peça opinativa:

“A proposição  em  comento  visa  a  instituir  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à

Produção da Olivicultura, que terá por objetivo fomentar a expansão dessa atividade

como alternativa econômica e sustentável do Estado.

O art. 2º do projeto estabelece as seguintes diretrizes dessa Política: repassar as

tecnologias  de  extração  de  azeite  a,  pelo  menos,  100  produtores  de  oliveira  do

Município  de  Maria  da  Fé e  região  adjacente,  mediante  parceria  com  a  Epamig;

atingir a extração de 25 toneladas de azeite no ano agrícola de 2008-2009 e de 50

toneladas  no  ano  agrícola  de  2009-2010,  valores  correspondentes  à  metade  da

produção estimada para Maria da Fé e região adjacente; obter classificação do azeite

produzido  na  região;  e  promover  transferência  de  tecnologia  em olivicultura  entre

técnicos brasileiros, italianos e israelenses. 

O art. 3º,  por sua vez, prevê os seguintes instrumentos da Política em questão:

crédito  anual,  assistência  técnica,  promoção  e  comercialização  do  produto  e

certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização. 

Em primeiro lugar, o que se pretende é a implantação de um programa de governo

que estimule a produção de oliveira e o desenvolvimento de tecnologias de extração

de azeite, embora a proposição não mencione explicitamente o termo “programa” ou

o termo “campanha”. Quando se fala de programa, está-se diante de ação concreta

do governo voltada para determinada finalidade. Cabe ao Executivo, no exercício da

função  administrativa  que  lhe  é  típica,  especialmente  por  meio  de  decretos  e

regulamentos, tomar as medidas adequadas para a satisfação do interesse público,

seja mediante a prestação de serviços públicos, seja por meio da função de fomento,

que  consiste  no  incentivo  à  iniciativa  privada,  observadas  as  diretrizes  legais
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pertinentes. 

A concepção de uma política pública, seja na área de agricultura, seja em qualquer

outra área de atuação do poder público, pressupõe,  logicamente, um conjunto de

diretrizes que nortearão as ações do Estado. O art. 2º do projeto pretende estabelecer

diretrizes,  mas apenas enumera metas físicas a serem alcançadas por  uma ação

específica do governo, o que é incompatível com a ideia de política pública, a qual

são  as  orientações  básicas,  os  macro-objetivos,  os  balizamentos  fundamentais

definidos pelo Estado, de forma articulada ou através de processos de composição e

integração de decisões. É facultado ao legislador enunciar as regras básicas de dada

política  governamental,  pois  é  próprio  da  função  normativa  estabelecer  os

balizamentos  que  vincularão  as  ações  do  Executivo.  Entretanto,  cabe  a  este

estabelecer e implementar essa política, seguindo as diretrizes e orientações fixadas

pelo Parlamento. Nesse ponto, trazemos à colação a Lei nº 11.405, de 1994, que

dispõe  sobre  a  política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  e  dá  outras

providências. O art. 2º dessa lei arrola os princípios fundantes da política em questão,

ao passo que o art. 3º enumera os objetivos do desenvolvimento agrícola. O art. 10,

por sua vez, arrola um complexo de ações e instrumentos preordenados à efetivação

da  política  agrícola,  entre  os  quais  se  destacam  a  pesquisa  agropecuária;  o

assentamento  e  a  colonização;  o  cooperativismo;  a  irrigação  e  a  drenagem;  a

proteção do meio ambiente; a capacitação de recursos humanos; o crédito rural e o

seguro rural; o desenvolvimento florestal. 

Vê-se,  pois,  que  já  existem  diretrizes  legais  que  norteiam  a  política  agrícola

mediante  a  definição  precisa  de  meios  e  fins  a  serem  perseguidos  pelo  Estado,

cabendo ao Executivo tomar as medidas concretas com vistas à efetivação de tal

política. Sendo assim, parece-nos mais razoável vincular o incentivo à olivicultura à

política de desenvolvimento agrícola a que se refere a citada Lei nº 11.405, pois,

nesse caso, o Legislativo estaria apenas estabelecendo diretrizes para a execução da

política de olivicultura no Estado, e não implementando essa política. Por essa razão,

somos conduzidos a modificar a proposição original por meio do Substitutivo nº 1, que

tem o propósito de corrigir os equívocos de natureza jurídica que a maculam e, ao

mesmo tempo, dar ênfase apenas às diretrizes, objetivos e instrumentos de execução
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dessa política, sem interferir na esfera concreta de atuação do Executivo. 

Finalmente,  saliente-se  que,  em reunião  anterior  desta Comissão,  o projeto  em

exame foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento – Seapa – , para que essa Pasta se manifestasse sobre as medidas

adotadas pelo Sistema Operacional de Agricultura para incentivar a cadeia produtiva

da  azeitona.  Em  resposta  a  essa  diligência,  a  Superintendência  de  Política  e

Economia Agrícola, por meio da Nota Técnica nº 7, de 2009, informa que não existem

instrumentos no  âmbito da Seapa para incentivar  a cadeia produtiva  da azeitona,

razão pela qual sugere a rejeição do projeto ou, então, a atuação conjunta entre o

Executivo e o Legislativo com vistas à revisão e à atualização da Lei nº 11.405, de

1994. 

Por sua vez, a Emater-MG manifestou-se favoravelmente à aprovação do projeto,

mediante nota técnica exarada pela Coordenadoria Técnica Estadual de Fruticultura,

embora reconheça que o cultivo da oliveira em condições ambientais diferentes do

seu  “habitat”  original  pode  causar  distúrbios  fisiológicos  nas  plantas  e,

consequentemente, afetar o seu desenvolvimento normal”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos pela juridicidade,  pela  constitucionalidade e  pela

legalidade do Projeto  de  Lei  nº  102/2011 na forma do Substitutivo  nº  1,  a  seguir

redigido. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Olivicultura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A Política  Estadual  de  Incentivo  à  Olivicultura  é  parte  da  política  de

desenvolvimento agrícola do Estado, de que trata a Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de

1994. 

Parágrafo único – A cultura do azeite de oliva compreende a produção, a extração e

a comercialização da olivicultura como instrumento de promoção do desenvolvimento

socioeconômico regional e integrado do Estado. 

Art. 2º – O desenvolvimento da olivicultura no Estado obedecerá às normas e às

diretrizes dos programas governamentais e dos empreendimentos privados voltados
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para o incentivo dessa cultura e ao que dispõe a Lei nº 11.405, de 1994. 

Parágrafo único – Serão atendidas por esta política, prioritariamente, as pequenas e

médias propriedades das regiões voltadas para a cultura de azeite de oliva. 

Art. 3º – A Política Estadual de Incentivo à Olivicultura será implementada conforme

as seguintes diretrizes:

I – valorização do azeite de oliva como produto agrícola capaz de contribuir para o

desenvolvimento socioeconômico do Estado; 

II – desenvolvimento tecnológico do produto;

III – desenvolvimento de mercado para o azeite de oliva;

IV – organização social dos produtores de azeite de oliva. 

Art. 4º – São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Olivicultura:

I – crédito anual;

II – assistência técnica;

III – promoção e comercialização do produto. 

Art.  5º  – Para a efetivação da política de que trata esta lei,  compete ao  Poder

Executivo:

I  –  estimular  a  utilização  do  azeite  de  oliva  na  composição  de  sistemas

agroflorestais;

II – incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do azeite de oliva e da

aplicação de seus produtos e subprodutos.

III  –  buscar  parcerias  com  entidades  públicas  e  privadas  para  incrementar  a

produção e a comercialização dos produtos; 

IV – estimular a formação de associações ou cooperativas de produtores de azeite

de oliva;

V – instituir sistema de certificação de origem e qualidade para o azeite de oliva. 

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator  -  Cássio Soares -  André Quintão -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 210/2011

(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno) 

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  557/2007,  “dispõe  sobre  a  divulgação  do

telefone da Ouvidoria da Polícia através da frota oficial da Polícia Militar, Polícia Civil

e Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria.

Fundamentação

O projeto de lei em exame pretende que o telefone da Ouvidoria da Polícia seja

divulgado para a população por meio da frota oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil

e do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.

Busca-se, com tal medida, conferir mais efetividade ao trabalho da Ouvidoria de

Polícia  ampliando  o  acesso  da  população  ao  referido  órgão  e  facilitando  a

apresentação de denúncias e sugestões.

É importante ressaltar que proposição idêntica tramitou nesta Casa na legislatura

anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou detidamente a matéria no que

tange  ao  juízo  de  admissibilidade  e  apresentou  substitutivo.  Como  não  houve

mudanças constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação

do projeto, somos levados a ratificar o posicionamento expressado anteriormente e

reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião: 

“No que toca à matéria, vale ressaltar que a Ouvidoria de Polícia foi instituída por

meio da Lei nº 12.622, de 25/9/97. Em 2004, foi aprovada, nesta Casa Legislativa, a

Lei nº 15.298, de 2004, que instituiu a Ouvidoria-Geral do Estado, com a finalidade de

examinar as manifestações referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e

entidades  da  administração  direta  e  indireta  bem  como  de  concessionários  de
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serviços públicos estaduais. Dessa forma, a Ouvidoria de Polícia passou a ser uma

área específica da Ouvidoria-Geral do Estado, e a referida Lei nº 12.622, de 1997, foi,

então, revogada.

Entre  as  competências  da  Ouvidoria-Geral  do  Estado,  está  a  de  garantir  a

universalidade do atendimento ao cidadão, viabilizando o acesso aos serviços por ela

prestados nas diversas regiões do Estado, nos termos do inciso X do art. 4º da lei que

a  instituiu.  Vê-se,  pois,  que  a  divulgação  dos  serviços  da  Ouvidoria  já  é  um

pressuposto de sua existência; afinal, seu objetivo precípuo é o de formar um canal

direto  com  a  população  para  a  apuração  de  denúncias  e  o  aprimoramento  dos

serviços. 

Assim, propomos que a previsão constante no art. 1º do projeto seja inserida como

parágrafo  no  art.  4º  da  referida  lei  instituidora  da  Ouvidoria.  Entendemos  que  a

divulgação do número do telefone da Ouvidoria nos carros da frota oficial das Polícias

Civil  e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar  é medida que vai ao encontro dos

princípios  constitucionais  da  publicidade  e  da  eficiência  e  densifica  o  princípio

democrático. Ademais, tal  divulgação possibilitará que o cidadão exerça o controle

direto da administração, previsto no inciso III do art. 73 da Constituição Federal. 

Todavia, entendemos que os demais dispositivos do projeto que estabelecem os

dizeres e a forma como se dará a divulgação do número do telefone da Ouvidoria são

matérias tipicamente administrativas, de competência intrínseca do Poder Executivo,

e não devem, portanto, ser disciplinadas por meio de lei. "

Ressalte-se, por fim, que no decorrer da discussão do projeto nesta Comissão foi

apresentada proposta de emenda ao Substitutivo nº 1 que foi acatada. Dessa forma,

o Substitutivo nº 1 passa a prever que o número do telefone da Ouvidoria de Polícia

seja divulgado também nos carros da frota dos Sistemas Prisional e Socioeducativo

do Estado. 

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 210/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  15.298,  de  6  de  agosto  de  2004,  que  cria  a



1503
____________________________________________________________________________

Ouvidoria-Geral do Estado e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  – O art.  4º  da Lei  nº  15.298,  de 6 de agosto de  2004,  passa a vigorar

acrescido do seguinte § 2º, passando seu parágrafo único a § 1º: 

“Art. 4º – (...)

§ 2º – O Estado divulgará o número do telefone da Ouvidoria de Polícia nos carros

da frota oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado e dos Sistemas Prisional e Socioeducativo do Estado.”.

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

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Cássio  Soares  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 213/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 213/2011, que resultou

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 712/2007, “dispõe sobre a Política Estadual

de  Incentivo  à  Recuperação  de  Empresas  –  Pró-Cooperação –  sob a  gestão  de

trabalhadores e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  de  Justiça,  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Cabe-nos,  agora,

analisar  a  proposição  sob  os  aspectos  de  constitucionalidade,  legalidade  e

juridicidade, nos termos do art. 102, III, ‘a’ do Regimento Interno. 

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  epígrafe,  conforme  define  o  seu  art.  1º,  institui  a  Política

Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas sob a Gestão de Trabalhadores,

denominada  Pró-Cooperação.  Nos  termos  do  parágrafo  único,  Gestão  de

Trabalhadores é aquela feita por trabalhadores, que, gradativamente, vão assumindo

a empresa em dificuldades financeiras. 

Passamos à análise da matéria, nos lindes de nossa competência regimental.
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A concepção  de  uma  política  pública,  em  qualquer  área  de  atuação  do  poder

público, pressupõe, logicamente, um conjunto de diretrizes que nortearão as ações do

Estado. É necessário ressaltar que projeto de lei, ainda que de iniciativa parlamentar,

pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a

proposição  entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas  decorrentes  dessa

política. Reconhecer os limites em que a legislação, sobretudo quando decorrente de

proposições de iniciativa parlamentar,  pode disciplinar determinada política pública

importa reconhecer, em cada caso, o ponto de equilíbrio entre os Poderes Executivo

e  Legislativo.  Afinal,  retirar  do  Parlamento  a  possibilidade  de  fixar  balizas  que

orientem, de forma genérica, as políticas governamentais importa reconhecer que o

Poder  Executivo  as  formula  e  as  implementa  como  bem  entende,  provocando

desequilíbrio  entre  os  Poderes  do  Estado,  em  ofensa  ao  disposto  no  art.  2º  da

Constituição  da  República.  Cabe  ao  Parlamento,  portanto,  fixar  tais  balizas,

permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las. 

Como foi  dito,  embora  a  formulação e  a  instituição de  políticas  públicas  sejam

competência do Poder  Executivo,  o estabelecimento de diretrizes que nortearão a

instituição  dessas  políticas  é  competência  do  Poder  Legislativo.  Analisando  a

proposição, verifica-se que o seu conteúdo, essencialmente, refere-se a diretrizes a

serem cumpridas, disciplinando a matéria relativa à recuperação de empresas sob a

gestão de trabalhadores, sem pretender, propriamente, instituir uma política pública

específica. Assim, faz-se necessário alterar tanto a ementa quanto o art. 1º do projeto

em tela, visando a adequá-los no que concerne à competência legislativa.

O art. 2º dispõe que a recuperação de empresas sob a gestão de trabalhadores

ocorrerá com base nas normas jurídicas que regem a matéria e nas diretrizes dos

programas governamentais,  em especial a Lei nº 15.075, de 5/4/2004, que dispõe

sobre a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo. A redação é um tanto truncada

e merece ajustes.

O art. 3º do projeto trata das diretrizes da política em questão, quais sejam evitar a

desativação de empreendimentos econômicos devido a crise econômico-financeira,

gerencial,  tecnológica  e  comercial;  combater  o  desemprego,  o  desaquecimento

econômico-empresarial e a queda de arrecadação tributária; incentivar a gestão dos
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trabalhadores mediante o cooperativismo em todos os níveis da atividade econômica

das empresas em processo de recuperação; incentivar a qualificação profissional dos

trabalhadores vinculados aos projetos específicos de recuperação de empresas nas

diversas esferas; estimular os comércios interno e externo da produção das empresas

em recuperação.

De acordo com o art.  4º,  são instrumentos da referida política estadual  o apoio

creditício;  a  assistência  técnica;  a  promoção  e  a  comercialização  do  produto;  a

certificação de origem e a qualidade dos produtos destinados à comercialização. 

A cláusula de regulamentação do art. 5º, que fixa para o Poder Executivo o prazo

de 90 dias contados da data da publicação da lei, não tem base de sustentação, uma

vez que ofende o princípio da independência dos Poderes, estatuído no art. 2º da

Constituição da República.

Afora esses pequenos reparos, o projeto, do ponto de vista jurídico, tem condições

de prosperar. Não provoca despesas nem tem vício de competência ou de iniciativa.

Ademais, estabelece os mínimos legais necessários a que o Poder Executivo, por

meio de  atos  infralegais  e  com base também na legislação estadual  aplicável  às

cooperativas, promova ações tendentes a estimular a recuperação de empresas com

a participação dos próprios empregados. Caberá ao Governador do Estado e à sua

equipe de governo, no momento que julgarem adequado, realizar, com criatividade e

espírito público, a intenção contida na proposta em análise. 

Em resumo, é facultado ao legislador enunciar as regras básicas de dada política

governamental, pois é próprio da função normativa estabelecer os balizamentos que

vincularão as ações do Executivo. Entretanto, cabe a este estabelecer e implementar

essa política, seguindo as diretrizes e orientações fixadas pelo Parlamento.

Conclusão

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

do Projeto de Lei nº 213/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece  as  diretrizes  e  os  instrumentos  destinados  à  formulação  da  Política

Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas sob a Gestão de Trabalhadores –

Pró-Cooperação.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – Esta lei estabelece as diretrizes e os instrumentos destinados à formulação

da política pública direcionada ao incentivo à recuperação de empresas sob a gestão

de trabalhadores.

Art. 2º – Aplicam-se ao processo de recuperação de empresas, sem prejuízo das

normas  estabelecidas  nesta  lei,  as  diretrizes  dos  programas  governamentais

pertinentes bem como o disposto na Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004.

Art. 3º - A política estadual de que trata esta lei terá como diretrizes:

I  -  evitar  a  desativação  de  empreendimentos  econômicos  por  motivo  de  crise

econômico-financeira, gerencial, tecnológica e comercial;

II - combater o desemprego, o desaquecimento econômico-empresarial e a queda

de arrecadação tributária; 

III - incentivar a gestão dos trabalhadores por meio do cooperativismo em todos os

níveis da atividade econômica das empresas em processo de recuperação;

IV - incentivar a qualificação profissional dos trabalhadores vinculados aos projetos

específicos de recuperação de empresas nas diversas esferas;

V -  o estímulo aos comércios interno e externo da produção das empresas em

recuperação.

Art. 4º - São instrumentos da política estadual de que dispõe esta lei:

I - apoio creditício;

II - assistência técnica;

III - promoção e comercialização do produto;

IV - certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  Cássio  Soares  -  Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 310/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.000/2009, “torna obrigatório o

uso de aparelho limitador de velocidade por todos os veículos do transporte público

coletivo”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação

A proposição em análise propõe que todos os veículos de transporte coletivo em

circulação  no  Estado  sejam  equipados  com  aparelho  limitador  de  velocidade,

regulado  para  que  os  veículos  não  ultrapassem  80km  por  hora.  Nos  termos  do

projeto, o custo de instalação e manutenção do sistema fica a cargo das empresas de

ônibus e proprietários de vans.

O autor justifica sua proposta alegando o objetivo de preservação da vida e da

incolumidade das pessoas que utilizam o transporte coletivo. Alega que tal medida

pode evitar a imprudência de motoristas do transporte coletivo que, ao conduzirem os

veículos em alta velocidade, vêm causando inúmeros acidentes, muitas vezes com

vítimas fatais. 

É  importante  ressaltar  que  o  projeto  estabelece  a  obrigatoriedade  do  uso  do

aparelho limitador de velocidade para todo veículo de transporte coletivo, no âmbito

do transporte municipal, intermunicipal ou interestadual. 

Nos termos do projeto, a fiscalização caberá aos órgãos competentes do sistema

de  trânsito,  que  deverão  aplicar  as  penalidades  previstas  no  Código  de  Trânsito

Brasileiro. 

Não obstante o mérito da proposta, que tem por objetivo a proteção da vida dos

usuários do transporte coletivo,  a proposição encontra óbices jurídicos insanáveis,

conforme já se manifestou esta Comissão na análise do Projeto de Lei nº 3.000/2009,

cujo desarquivamento deu origem ao projeto em análise. 

Como não houve nenhuma mudança constitucional superveniente que ensejasse
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uma nova interpretação jurídica da matéria, ratificamos o posicionamento anterior e

transcrevemos, a seguir, as razões já exaradas por esta Comissão: 

“Ao se apurar a natureza do conteúdo da norma, verifica-se que ela dispõe sobre

trânsito, matéria que, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, é de

competência legislativa privativa da União.

Nos termos do art. 1º da Lei Federal nº 9.503, de 23/9/97, que contém o Código de

Trânsito Brasileiro - CTB -, “considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas,

veículos  e  animais,  isolados  ou  em  grupos,  conduzidos  ou  não,  para  fins  de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga”.  Ainda, nos

termos do mencionado artigo, o trânsito em condições seguras é um direito de todos

e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Para

assegurar  esse  direito  o  CTB  traça  um  complexo  de  normas  e  estabelece

competências específicas para os órgãos que compõem o sistema de modo a se

obter uma uniformização nacional das regras de circulação. As atribuições dos órgãos

e entidades executivos de trânsito estadual estão previstas no art. 24 do CTB e, entre

elas, não se pode encontrar nenhuma competência que respalde a edição da norma

reguladora de velocidade. 

A propósito,  o art.  61 do CTB estabelece as normas de velocidades máximas e

mínimas permitidas nas vias urbanas e rurais. A maior velocidade permitida prevista

no Código é de 80 km/hora. Todavia, o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário

com  circunscrição  sobre  a  via  poderá  regulamentar,  por  meio  de  sinalização,

velocidades  superiores  ou  inferiores  àquelas  previstas  no  Código.  Assim,  não  faz

sentido  determinar  que  os  veículos  coletivos  tenham  sua  velocidade  limitada  por

determinado aparelho, pois, dessa forma, ao contrário do que pretende o projeto, a

limitação  da  velocidade  pode,  inclusive,  prejudicar  o  trânsito  em  locais  onde  se

permite  velocidade  de  100  km/hora,  por  exemplo.  Ademais,  em  manobras  de

ultrapassagem tal regra poderia ocasionar danos irreparáveis ao tráfego, causando

até acidentes. 

Assevere-se ainda que, por sua vez, o art. 105 do CTB já estabelece quais são os

equipamentos obrigatórios dos veículos. No que se refere aos veículos de transporte

de  passageiros  com  mais  de  dez  lugares,  é  obrigatório  equipamento  registrador
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instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Já o limitador de velocidade não está

previsto entre aqueles de natureza obrigatória.”

Pelas razões até aqui expostas, vê-se que não há como desvincular o objeto da

proposição de matéria inerente ao trânsito, ainda que a obrigação seja restrita aos

veículos do transporte coletivo. 

Conforme exarado no mencionado parecer desta Comissão, “ o Supremo Tribunal

Federal, num rol de decisões, tem acentuado a competência federal para as questões

de trânsito.

a)  No julgamento  da  ADI  1.704-1,  do Estado do Mato  Grosso,  Relator  Ministro

Carlos Veloso, o STF declarou a inconstitucionalidade de norma que permitia o uso

de película de filme solar em veículos ( julgamento em 31/5/07).

b)  Na  ADI  nº  3.625-MC,  Relator  Ministro  Cézar  Peluso,  declarou  a

inconstitucionalidade  de  lei  que  determinava  a  iluminação  interna  dos  veículos

fechados quando se aproximem de blitz ou barreira policial ( julgamento em 6-10-04)

c) Na ADI 2.718, Relator Min. Joaquim Barbosa, declarou a inconstitucionalidade de

lei que determinava a colocação de barreiras eletrônicas para aferir a velocidade de

veículos, por inserir-se na matéria de trânsito ( julgamento em 6-5-05).

Observa-se ainda o posicionamento do STF no julgamento de medida liminar na

ADI nº 3.671-8, em agosto de 2008, na qual se questionava a constitucionalidade de

lei  do  Distrito  Federal  que  determinava às  concessionárias  de  serviço  público  de

transporte coletivo urbano o dever de equipar os veículos com dispositivos redutores

de estresse e cansaço físico de motoristas e cobradores e de garantir descanso e

prática de exercícios físicos. Foi deferida a liminar pela inconstitucionalidade da lei

sob o argumento do relator,  Ministro Cézar Peluzo,  de que se tratava de matéria

referente a trânsito e transporte bem como a direito  do trabalho,  temas esses de

competência privativa da União nos termos do art. 22, incisos I e XI, da Constituição

Federal. Na ocasião, houve divergência por parte do Ministro Carlos Britto, em seu

voto-vista, segundo o qual se trata da ‘adoção de medidas que tornarão mais seguro

e  humanizado  o  serviço  público  de  transporte  coletivo’,  concretizando,  pois,  a

efetivação do princípio da segurança dos serviços públicos. Todavia, esse argumento

foi entendimento isolado naquele Tribunal (data do julgamento: 28/8/08). Como se vê,



1510
____________________________________________________________________________

embora haja divergência em certos julgamentos para se apurar se determinadas leis

estaduais  estão  versando  sobre  trânsito  ou  sobre  matérias  típicas  de  direito

administrativo,  pode-se  notar  uma  clara  tendência  daquela  Corte  de  conferir

amplitude à competência da União para disciplinar matérias afetas ao trânsito. 

Ressalte-se por fim que a proposição em comento pretende estender a limitação da

velocidade  a  todos  os  veículos  coletivos  inclusive  os  prestadores  de  transporte

municipal e interestadual, ferindo frontalmente o princípio federativo consagrado na

Constituição Federal.”

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 310/2011.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Bruno Siqueira - Luiz Henrique -  Cássio

Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 312/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  nº  312/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.522/2009,  “dispõe  sobre  a

implantação  do sistema de faixas  destinadas  à  sinalização  de  vias  urbanas  para

orientar  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  com  algum  tipo  de  necessidade

especial”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Pretende  o  autor  da  proposição  implantar  no  Estado  o  sistema  de  faixas  de

sinalização das vias urbanas para orientar pessoas portadoras de deficiência ou com
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algum tipo de necessidade especial.

Verificado que a Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura anterior, já se

manifestou sobre a matéria e, não havendo alteração de entendimento, utilizamo-nos

dos argumentos expendidos na fundamentação do parecer aprovado quando de sua

análise naquela oportunidade:

“No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, temos o art. 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a proteção

e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Com semelhante teor, o

art. 10 da Carta mineira, na alínea ‘o’ do inciso XV, dispõe que compete ao Estado

legislar privativamente sobre as matérias de sua competência e, concorrentemente

com a União, sobre apoio e assistência ao portador de deficiência e sua integração

social.

Entendemos que a proposição em análise implementa o enunciado nos dispositivos

constitucionais  anteditos.  Ademais,  propicia  independência  aos  portadores  de

deficiência,  especialmente  a  visual,  permitindo-lhes  locomover-se  com  segurança.

Promove,  assim,  o direito  à  igualdade,  à livre  locomoção e,  em última análise,  o

direito constitucional a viver com dignidade. O tema tratado pela proposição se baseia

fundamentalmente na noção de igualdade e de dignidade da pessoa. 

Aqui está a questão fundamental: a igualdade é pressuposto para a liberdade. Foi

neste contexto que o legislador  constituinte,  impregnado pelo espírito  de inegável

inspiração isonômica e impulsionado pelos movimentos sociais,  reservou a devida

atenção à  questão relacionada aos  direitos  pertinentes às  pessoas  portadoras de

deficiência.  A esse  segmento  dispensou  um  tratamento  visivelmente  protetivo  ao

estabelecer  normas  que  não  apenas  previnem  eventuais  discriminações,  como

também determinam prestações de caráter positivo a serem realizadas pelo poder

público, sempre visando à integração desse segmento à vida social. 

O  acesso  adequado,  adaptado  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  é  básico.

Cioso disso, o constituinte de 1988 determinou: 

‘Art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros [praças, jardins, hortos,

passeios  etc.,  mantidos  pela  municipalidade  para  desfrute  da  população],  dos
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edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a

fim  de garantir  acesso adequado às pessoas portadoras de  deficiência,  conforme

disposto no art. 227, § 2º.’ 

Assim,  é  matéria  de  fundamental  importância  para  as  pessoas  portadoras  de

deficiência  ter  assegurada  a  eliminação  de  obstáculos  arquitetônicos  e  a

regulamentação acerca da construção dos logradouros – a exemplo do que pretende

a proposição sob análise - e dos edifícios de uso público. Como nos esclarece Cretela

Jr.: 

‘Como toda pessoa, o portador de deficiência (a)  transita por  logradouros, ruas,

jardins, parques e praças, (b) penetra em edifícios, bens públicos de uso especial,

como escolas e hospitais públicos e, por fim, (c) utiliza veículos de transporte coletivo

como ônibus  e  metrô.  A fim  de  facilitar  o  acesso  aos  mencionados  logradouros,

edifícios e meios de transportes, serão editadas normas a respeito, sobre construção

dos dois primeiros - logradouros e edifícios - e de fabricação dos segundos – veículos

de transporte, ou então, determinarão as normas editadas sobre a adaptação do que

já existe para o acesso dos deficientes (art. 244)’.

Entretanto, analisando a proposição, percebemos que ela pretende sinalizar as vias

urbanas dos Municípios, a fim de facilitar a orientação e a locomoção dos portadores

de deficiência ou daqueles que possuem algum tipo de necessidade especial. Para

isso, a proposição estabelece como será feito o uso de calçadas (art. 2º, ‘caput’ e §

1º) e até da pista de rolamento (art. 2º, § 1º, inciso II). Cria ademais despesas à conta

do Município, que terá de adequar as regiões centrais às exigências previstas na

proposição (art. 5º). A questão pode dizer respeito, então, à competência outorgada

constitucionalmente ao Município para legislar sobre assuntos de interesse local (art.

30, inciso I, da Carta Federal) e à competência da União para legislar sobre trânsito e

transporte (art. 22, inciso XI, da mesma Carta).

É necessário, portanto, analisar sistemicamente as normas constitucionais, uma vez

que a Constituição é um conjunto de princípios e regras que devem ser interpretados

de forma sistêmica. Assim, ao interpretar a Carta Magna, não nos podemos ater ao

comando de determinado dispositivo sem proceder à análise comparada desse com

os  demais  princípios  e  regras  constitucionais.  Transcrevemos  o  conceito  de
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interpretação sistemática oferecido pelo insigne jurista Juarez de Freitas: 

‘A interpretação sistemática deve ser definida como uma operação que consiste em

atribuir a melhor significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às normas e aos

valores  jurídicos,  hierarquizando-os  num  todo  aberto,  fixando-lhes  o  alcance  e

superando antinomias, a partir da conformação teleológica, tendo em vista solucionar

os casos concretos’.

Assim, procedendo à análise sistemática do Texto Constitucional, constatamos que,

não  obstante  a  satisfação  pela  proposição  dos  vários  princípios  constitucionais

citados - igualdade, livre locomoção, dignidade da pessoa humana - e da evidente

ideia de resgate da cidadania dos portadores de deficiência, vislumbramos óbice à

sua tramitação nesta Casa, ante a violação do princípio constitucional da autonomia

municipal. 

A autonomia municipal assenta-se em quatro capacidades. A primeira, capacidade

de  auto-organização,  permite  ao  Município  editar  sua  Lei  Orgânica.  A segunda,

capacidade  de  autogoverno,  consubstancia-se  na  eletividade  de  Prefeitos  e

Vereadores  à  Câmara Municipal.  Pela  terceira,  capacidade  de  autoadministração,

pode o Município manter e prestar serviços públicos de interesse local. A quarta - a

que mais  nos  interessa,  no  caso em  tela  -  é  a capacidade de autolegislação ou

capacidade normativa própria, que confere ao Município competência para elaborar

leis municipais sobre áreas que são reservadas à sua competência exclusiva.

O  princípio  fundamental  que  orienta  o  legislador  constituinte  na  divisão  de

competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo

este,  competem  à  União  as  matérias  de  predominante  interesse  nacional  e  aos

Estados  as  de  predominante  interesse  regional,  restando  aos  Municípios  as  de

predominante  interesse  local.  Assim,  salvo  melhor  juízo,  diante  do  prevalente

interesse local  da matéria e da sua repercussão, inclusive financeira, entendemos

que, no caso em questão, deve prevalecer a competência constitucional assegurada

aos  Municípios  no  art.  30,  inciso  I.  Ademais,  a  implementação  do  sistema  de

sinalização nas calçadas deve levar em conta as peculiaridades e necessidades reais

de cada Município.

Poder-se-ia argumentar ainda que o projeto em análise tem implicações em matéria
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de trânsito e transporte. Os meios de circulação e transporte interessam a todo o País

e por isso a Constituição reservou para a União a competência privativa de legislar

sobre a matéria. A União, no exercício da competência que lhe foi outorgada no art.

22, inciso XI, editou a Lei nº 9.503, de 23/9/97, o Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Este,  no  seu  art.  1º,  §  1º,  considera  trânsito  a  utilização  das  vias  por  pessoas,

veículos  e  animais,  isolados  ou  em  grupos,  conduzidos  ou  não,  para  fins  de

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Vale dizer que

o  CTB,  no  Anexo  I,  conceitua  via  como  superfície  por  onde  transitam  veículos,

pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o

canteiro central.

O CTB estabeleceu,  ademais,  no  art.  24,  que compete aos órgãos  e entidades

executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 

‘Art. 24 - (...)

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e

de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

III  -  implantar,  manter  e  operar  o  sistema de  sinalização,  os  dispositivos  e  os

equipamentos de controle viário;’. 

Podemos,  portanto,  afirmar  que  o  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  inspirado  no

espírito  federativo,  prevê uma divisão de responsabilidades entre órgãos federais,

estaduais  e  municipais.  Os  Municípios,  em  particular,  tiveram  a  esfera  de

competência substancialmente ampliada no tratamento das questões de trânsito. A

propósito,  nada  mais  coerente  se  considerarmos  que  é  nele  que  o  cidadão

efetivamente  mora,  trabalha  e  se  movimenta,  ali  encontrando  sua  circunstância

concreta  e  imediata  de  vida  comunitária.  Parece-nos,  assim,  que  o  CTB,  para

distribuir  as  competências  entres  os  entes  federados,  leva  em  consideração  o

princípio da predominância do interesse. Nesse mesmo sentido, Hely Lopes Meirelles

afirma que ´A circulação urbana e o tráfego local, abrangendo o transporte coletivo

em todo o território municipal,  são atividades da estrita competência do Município,

para  atendimento  das  necessidades  específicas  de  sua  população,  entre  outras’.

(“Direito Municipal Brasileiro”, 16ª edição, 2008, pág. 455.)

Afirma, ainda, o mesmo autor que ‘Todas as medidas de ordenamento da circulação



1515
____________________________________________________________________________

e dos transportes no território municipal são de competência do Município, porque

visam - no dizer autorizado de Hodges - ao controle do tráfego na via pública: The

traffic control in the public street’. 

Desse modo, o Estado não tem competência para legislar, ampliar ou restringir o

alcance  de  lei  que  somente  a  União  pode  editar,  sendo  necessária  expressa

autorização em  lei  complementar  para  que a  unidade federada possa exercer  tal

atribuição, segundo a Carta Federal, art. 22, inciso XI e parágrafo único.”

Assim, cabe à União fixar o traçado normativo básico sobre a matéria, o qual será

detalhado  ou  completado  pelas  normas  locais,  mas  frise-se:  o  Estado  não  pode

dispor sobre a questão. 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 312/2011.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Cássio  Soares,  relator  -  André  Quintão  -  Bruno

Siqueira - Luiz Henrique.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/3/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Ivair Nogueira, notificando sua ausência do País no período de 24/3 a

2/4/2011 para tratar de assunto particular. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Gustavo Corrêa, notificando sua ausência do País no período de 21 a

29/3/2011 por motivos particulares. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Tadeuzinho  Leite,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Konstantin

Christoff, ocorrido em 21/3/2011, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 23/3/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Rogério Correia notificando a indicação do Deputado Ulysses Gomes

para  ocupar  uma  das  Vice-Lideranças  do  Bloco  Minas  sem  Censura.  (-  Ciente.

Publique-se.)

Do  Deputado  Sargento  Rodrigues  indicando  o  Deputado  Tenente  Lúcio  para

membro  efetivo  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Indicação  do
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Nome  de  José  Elcio  Santos  Monteze  para  Diretor-Geral  do  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, na vaga do Deputado

autor da comunicação. (- Ciente. Designo.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

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

Correspondência: Ofício nº 2/2011 (encaminhando o Projeto de Lei nº 717/2011), do

Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 718 a 769/2011 - Requerimentos

nºs 255 a 293/2011 - Requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel, Leonardo

Moreira  (50),  Fred  Costa  e  Durval  Ângelo  e  outros  e  da  Deputada  Liza  Prado  -

Proposição  não  Recebida:  Requerimento  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Transporte

e  de  Saúde  e  dos  Deputados  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues  -  Oradores

Inscritos:  Discursos dos Deputados João Vítor  Xavier,  Célio  Moreira, João Leite e

André  Quintão  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  Fred

Costa, Leonardo Moreira (50) e Durval Ângelo e outros; deferimento - Questão de

ordem - Requerimento do Deputado Antônio Júlio; deferimento; discurso do Deputado

Antônio Júlio - Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do

Deputado Rogério Correia - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
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Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz

Carlos Miranda -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Romeu Queiroz -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h11min,  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 Carlin  Moura, 2º-Secretário  “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“OFÍCIO Nº 2/2011*

Belo Horizonte, 22 de março de 2011.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a V. Exa. projeto de lei que “altera a

estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de Contas do Estado”,

entendendo que sua aprovação é de fundamental importância para dotar a Cortes de

Contas  de  estrutura  mais  adequada  para  o  cumprimento  de  suas  atribuições
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constitucionais, conforme exposição de motivos que se segue.

A Carta  Magna  de  1988  dotou  o  Estado  brasileiro  de  vários  instrumentos  de

controle e fiscalização da administração pública, fortalecendo como nunca antes na

nossa  história  constitucional  os  princípios  republicanos  de  responsabilidade  e

transparência para com as contas públicas. Neste contexto, o papel dos Tribunais de

Contas, como se verifica, em especial,  no artigo 71 e seguintes,  foi sobremaneira

ampliado,  passando  a  exigir  um  modelo  de  controle  que  perpassa  a  simples

regularidade formal das contas públicas para agregar conteúdo sob os aspectos de

legitimidade, moralidade, dentre outros. Assim, os Tribunais de Contas passaram a

desempenhar  papel  relevante  no  exercício  da  fiscalização  contábil,  financeira,

orçamentária e patrimonial da administração pública em auxílio ao Poder Legislativo,

titular, em última instância, desse controle. 

Ademais, esse giro qualitativo, que tem impactado significativamente a atuação dos

Tribunais de Contas foi amplificado pelo advento da chamada reforma do Estado, que

agrega o fator eficiência como pedra de toque do agir estatal, e pela denominada Lei

de  Responsabilidade  Fiscal,  que,  afinada  com  pilares  democráticos  desse  novo

Estado  gerencial,  inova  em  conceitos  como  planejamento,  responsabilidade,

transparência e controle social. 

Para fazer frente a todos esses novos desafios, o Tribunal de Contas do Estado de

Minas  Gerais  vem  passando,  recentemente,  por  mudanças  na  sua  estrutura,

racionalizando  procedimentos  e  dimensionando  melhor  sua  sistemática  de

funcionamento e gestão. Nesse cenário, ressalta-se que a sua nova Lei Orgânica (Lei

Complementar nº 102/2008) e o seu novo Regimento Interno (Resolução nº 12/2008),

trouxeram novas atribuições aos Auditores, os quais passaram a relatar processos de

competência  das  Câmaras  com  propostas  de  votos  sujeitas  à  apreciação  dos

membros do respectivo  colegiado.  Nessa mesma linha,  foi  criada  a  Ouvidoria  do

Tribunal, em fase de implantação, e também foi realizado concurso para provimento

dos cargos de Procurador do Ministério Público de Contas, além de inúmeras outras

inovações e adequações. Tais providências geraram a necessidade de reestruturação

física e de alocação de recursos de pessoal para atender às demandas. 

Nesse processo de reestruturação e modernização, destaca-se, ainda, o fato de
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que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais vem sendo demandado para

funcionar como auditor na emissão de certificações independentes nos contratos de

financiamento  firmados  entre  o  Estado  e  bancos  internacionais,  como o  BIRD,  o

Banco Mundial e o Banco Interamericano. Essas novas atividades, com formato e

regras distintos  da  modelagem  tradicional  do  controle,  vêm exigindo da Corte  de

Contas mineira investimentos em capacitação dos servidores e em novas tecnologias

de informação. Frisa-se que tal iniciativa permite economia aos cofres públicos, na

medida em que, por exemplo, dispensa a contratação de empresas privadas para a

emissão das referidas certificações. 

Dentro  dessa  diretriz,  é  necessário  fazer  também  menção  ao  relevante  papel

pedagógico dos Tribunais  de Contas,  que de forma irreversível,  precisa levar  aos

jurisdicionados os devidos esclarecimentos técnicos e jurisprudenciais por meio de

cursos,  seminários  e  eventos,  instrumentalizando  os  gestores  públicos  para  um

melhor  desempenho  de  suas  práticas  e  para  a  adoção  de  políticas  públicas

responsáveis,  democráticas  e  eficientes.  Em  paralelo,  internamente,  afigura-se

imperativa a necessidade de aparelhamento do setor de apoio aos jurisdicionados em

função de questionamentos cada vez mais sofisticados dos gestores públicos. Enfim,

as complexas e multifacetadas competências fiscalizatórias exercidas pelo Tribunal

de Contas exigem um corpo técnico de excelência e uma estrutura funcional ágil e

moderna.

Estas demandas institucionais exigem dinâmica que não se sustenta nem evolui

sem um redesenho do atual modelo organizacional e diretivo da Instituição, com o

consequente aperfeiçoamento das atividades e procedimentos internos, muitos dos

quais  em  andamento,  investimentos  maciços  em  tecnologia  de  informação  e

principalmente na gestão de pessoas, com a adoção de estímulos e valorização reais.

Esse é o escopo do presente projeto de lei.

Ressalte-se que esta iniciativa não representará nenhum impacto orçamentário e

financeiro e será inteiramente custeada pelo orçamento aprovado para a Instituição

para o exercício em curso, uma vez que as alterações propostas serão custeadas

pela extinção de cargos da atual estrutura administrativa.

Com os protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente
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Antonio Carlos Doorgal de Andrada, Conselheiro-Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 717/2011

Altera a estrutura de cargos de direção e assessoramento do Tribunal de Contas do

Estado de Minas e dá outras providências.

Art.  1º  -  Integram o quadro de pessoal  da Secretaria do Tribunal  de Contas do

Estado  de  Minas  Gerais  os  cargos  em  comissão  de  recrutamento  amplo  de

“Assistente Administrativo” (AADM).

§ 1º - Os cargos previstos no “caput” deste artigo serão graduados nos níveis 1, 2,

3, 4 e 5 e corresponderão, respectivamente, às seguintes pontuações: 14, 10, 7, 5 e

2. 

§ 2º - O vencimento correspondente a cada nível é o previsto no Anexo I.

§ 3º - Constitui requisito para o provimento dos cargos de nível 4 e 5 a conclusão de

curso de nível médio de escolaridade, e para o provimento dos cargos de níveis 1, 2 e

3 a graduação em curso de nível superior de escolaridade.

§  4º  -  A distribuição dos  cargos previstos  neste artigo  será  disciplinada em ato

normativo próprio, totalizando 680 pontos. 

§ 5º - A jornada de trabalho para os cargos AADM-1, AADM-2 e AADM-3 é de 40

horas semanais e para os cargos AADM-4 e AADMM-5 é de 30 horas semanais.

Art.  2º - Integram o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais os cargos em comissão de recrutamento amplo de direção e

assessoramento constantes no Anexo II desta lei.

§  1º  -  Constitui  requisito  para  o  provimento  do  cargo  de  “Advogado-Geral  do

Tribunal de Contas” (AGTC) e da função gratificada com destinação específica de

Advogado-Geral Adjunto do Tribunal de Contas” (AGATC) ser inscrito na OAB.

§ 2º - Os cargos de assessoramento citados no “caput” deste artigo e os cargos de

“Diretor  de  Tecnologia  da  Informação”  (DITI),  “Diretor  de  Gestão  de  Pessoas”

(DIGEPE), “Diretor de Comunicação” (DICOM), “Diretor de Segurança Institucional”

(DISEI) e “Diretor da Escola de Contas” (DIEC) são privativos de graduados em nível

superior de escolaridade, em atendimento ao disposto no art. 17 da Lei nº 12.974/98.

§  3º  -  A distribuição dos  cargos previstos  neste artigo  será  disciplinada em ato

normativo próprio.
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Art.  3º - Integram o Quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais as funções gratificadas - FG -, destinadas ao desempenho

de funções de direção,  chefia  e  assessoramento  a serem atribuídas a  servidores

ocupantes de cargos efetivos.

§ 1º - As funções gratificadas previstas no “caput” deste artigo serão graduadas nos

níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e corresponderão, respectivamente, às seguintes pontuações:

40, 36, 20, 14, 10 e 6.

§ 2º - O valor correspondente a cada nível é o previsto no Anexo III.

§ 3º - Constitui requisito para o exercício das funções gratificadas de níveis 1, 2, 3 e

4 possuir o servidor graduação em curso de nível superior de escolaridade.

§ 4º - A distribuição das funções gratificadas previstas neste artigo será disciplinada

em ato normativo próprio, totalizando 1.980 pontos. 

§ 5º - A jornada de trabalho para os ocupantes de funções gratificadas é de 40

horas semanais.

Art. 4º - As funções gratificadas constantes do Anexo IV desta lei terão destinação

específica fixada em ato normativo próprio.

Art. 5º - O servidor ocupante de cargo efetivo fará jus:

I  -  quando investido em função gratificada, à remuneração do servidor no cargo

efetivo acrescida do valor da função para a qual foi designado;

II - quando nomeado para ocupar cargo de provimento em comissão, de acordo

com a sua opção no ato da posse, ao recebimento exclusivamente do vencimento do

cargo comissionado ou à remuneração do servidor no cargo de origem acrescida de

65% (sessenta e cinco por cento) do valor do vencimento do cargo comissionado.

Art. 6º - Ficam extintos os cargos constantes no Anexo V desta lei.

Art. 7º - As despesas correrão à conta das dotações orçamentárias próprias. 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

ANEXO I

(a que se refere o § 2º do art. 1º desta Lei)

Cargos de Provimento em Comissão

* - O Anexo I a que se refere o § 2º do art. 1º desta lei, contendo os cargos de



1523
____________________________________________________________________________

provimento em comissão, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 25.3.2011.

ANEXO II

(a que se refere o “caput” do art. 2º desta Lei)

Cargos de Provimento em Comissão de Chefia, Direção e Assessoramento com

Destinação Específica

* - O Anexo II a que se refere o “caput” do art. 2º desta lei, contendo os cargos de

Provimento  em Comissão  de  Chefia,  Direção  e  Assessoramento  com  Destinação

Específica, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 25.3.2011.

ANEXO III

(a que se refere o § 2º do art. 3º desta Lei)

Funções Gratificadas

* - O Anexo III, a que se refere o § 2º do art. 3º desta lei, contendo as Funções

Gratificadas, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25.3.2011.

ANEXO IV

Funções Gratificadas com Destinações Específicas

(a que se refere o “caput” do art. 4º desta Lei)

* - O Anexo IV, a que se refere o “caput” do art. 4º desta Lei, contendo as Funções

Gratificadas com Destinações Específicas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

25.3.2011.

ANEXO V

(a que se refere o art. 7º desta Lei)

Cargos de Provimento em Comissão Extintos

* - O Anexo V, a que se refere o art. 7º desta lei, contendo os Cargos de Provimento

em Comissão Extintos, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 25.3.2011.

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Altair  Nogueira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Três  Corações,

agradecendo a atenção que lhe foi dispensada pelos profissionais do serviço médico
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desta Casa, quando necessitou utilizar esse serviço.

Do  Sr.  Hebert  Fernandes  Souto  Silva,  Corregedor  da  PMMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  629/2007,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Márcio  Antônio  de  Oliveira,  Secretário-Geral  do  Sindicato  Nacional  dos

Docentes  das  Instituições  de  Ensino  Superior,  encaminhando  cópia  da  moção

aprovada no 30º Congresso do Andes - Sindicato Nacional, realizado no período de

14 a 20/2/2011, em Uberlândia. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

CARTÃO

Do Sr. Dijon Moraes Júnior, Reitor da Uemg, encaminhando exemplar do Plano de

Gestão 2010/2014 dessa instituição. (- À Comissão de Educação.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 718/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.449/2008)

Institui o Dia do Plantio de Árvores Nativas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído o Dia do Plantio de Árvores Nativas, a ser comemorado,

anualmente, no dia 27 de fevereiro.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Rosângela Reis

Justificação:  Questões  culturais,  ignorância  e  ganância  econômica  são  alguns

fatores  que  tornam  o  ser  humano  o  principal  ator  na  degradação  ambiental  do

planeta. Cerca de 600 mil  km² de mata atlântica e cerrado do território mineiro já

foram  desmatados  em  conseqüência  da  agressiva  política  de  ocupação  de  suas

terras.  As  expansões  agropastoris  têm  importância  histórica  na  economia  das

populações rurais e, da mesma forma, aumentam a exploração desmedida do meio
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ambiente. Para criar pastagens é preciso desmatar e a perda de cobertura vegetal

ameaça reservas de água doce, o que promove alterações microclimáticas e causa

interferência direta no padrão de circulação dos ventos e na umidade relativa do ar.

Cientistas  comprovaram  que  o  aumento  da  temperatura  do  planeta  não  é

responsabilidade só do natural processo conhecido como efeito estufa, que acontece

quando parte dos raios infravermelhos refletidos pela superfície terrestre é absorvida

por  gases  presentes  na  atmosfera.  É  muito  provável  que  a  ação  humana venha

intensificando o fenômeno climático.

Segundo  dados  da  Fundação  SOS  Mata  Atlântica  e  do  Instituto  Nacional  de

Pesquisas Espaciais (Inpe),  em Minas Gerais, dos cerca de 1,3 milhão de km² de

cobertura vegetal primitiva da mata atlântica, restaram apenas 7,3%. De acordo com

o Instituto Estadual de Florestas - IEF -, os desmatamentos estão invadindo áreas de

preservação  na  região  da  Serra  do  Espinhaço,  onde  está  a  nascente  do  Rio

Jequitinhonha. 

O ecossistema mineiro possui grande diversidade, como a mata atlântica, o cerrado

e a caatinga. São formações que abrigam os maiores registros da fauna e que devem

ser  protegidas  por  ações  governamentais  em conjunto  com a  sociedade civil.  Há

remanescentes  de  mata  atlântica,  refúgios  de  vida  silvestre,  mananciais  e  cursos

d‘água essenciais para o abastecimento de populações locais. Entretanto, toda essa

riqueza vem sendo, pouco a pouco, destruída pela ocupação humana desordenada,

tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. 

A legislação florestal do Estado estabelece que para cada corte de árvore nativa

adulta devem ser plantadas 15 mudas de árvores nativas, nas chamadas reposições

florestais.  O  plantio  contribui  para  recuperação  da  floresta  nativa  em  área  que

apresenta degradação, protegendo o solo e tornando o ambiente mais favorável para

a conservação e expansão da fauna local. Além disso, promove a recuperação da

mata  ciliar,  beneficiando  a  fauna,  por  facilitar  sua  circulação  pelas  margens  nos

chamados corredores ecológicos,  e o homem, por qualificar o local  para uso pela

comunidade.

Nesse contexto, ressaltamos que esta proposição tem como objetivo conscientizar

a  população  sobre  a  importância  do  ecossistema mineiro  e  integrar  às  ações  já
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existentes em defesa de sua recuperação o esforço da sociedade civil, liderada por

órgãos estaduais, especialmente as unidades de ensino, na promoção do plantio de

árvores nativas para arborização de nossas cidades.

Arborizar  uma  cidade  não  significa  apenas  plantar  árvores  em  ruas,  jardins  e

praças, criar áreas verdes de recreação pública e proteger áreas verdes particulares,

pois, além de seus objetivos de ornamentação, a cultura de árvores nativas auxiliará

na melhoria microclimática e diminuição da poluição urbana, visual e sonora.

A escolha do dia 27 de fevereiro deve-se ao fato de que, nessa data, o Município de

Itu, em São Paulo, promoveu o plantio de 30.550 mudas de árvores da mata atlântica,

em 45 minutos,  com a colaboração de cerca de dez mil  moradores locais,  o que

distingue a ação de sua comunidade em defesa do meio ambiente. 

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres Deputados para a

aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 719/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.303/2008)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  postos  de  combustíveis,  lava-rápidos,

transportadoras  e  empresas  de  ônibus  urbanos,  intermunicipais  e  interestaduais,

estabelecidos no Estado, instalarem equipamentos de tratamento e reutilização da

água usada na lavagem de veículos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os postos de combustíveis, lava-rápidos, transportadoras e empresas de

ônibus urbanos, intermunicipais e interestaduais,  que mantêm pontos de lavagem,

higienização  e  desengraxamento  ou  estabelecimentos  congêneres  no  Estado,

implementarão sistema de tratamento e reutilização da água utilizada na lavagem de

veículos, equipamentos e instalações.

§ 1º - A responsabilidade pela instalação dos sistemas de tratamentos e reutilização

da  água  previstos  no  “caput” será  dos  proprietários  das  empresas  e

estabelecimentos.

§ 2º - O Estado poderá custear a instalação dos sistemas, por meio do Banco de
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Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - ou agências de fomento, ou ainda, por

meio  de  projetos  apresentados  junto  ao  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro -, financiando-a em

longo  prazo  para  as  microempresas  e  pequenas  empresas,  cooperativas  e

empreendimentos associativistas, como forma de incentivo à iniciativa.

Art. 2º - Os empreendimentos citados no art. 1º terão prazo de cento e oitenta dias

para implantar e aplicar o sistema de tratamento e reutilização da água.

Art. 3º - Ao estabelecimento infrator desta lei serão aplicadas as seguintes sanções:

I - notificação para a instalação e utilização dos equipamentos no prazo máximo de

sessenta dias, sob pena de multa no valor de 150 Ufirs (cento e cinqüenta Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro no caso reincidência;

II - em caso de segunda reincidência, persistindo o descumprimento, a suspensão

do alvará de funcionamento até à regularização do empreendimento, sem prejuízo de

multa diária equivalente a 1/30 (um trinta avos) do valor da multa;

III - a arrecadação das multas e taxas referentes à aplicação desta lei será revertida

ao Fhidro. 

Art.  4° -  A fiscalização  da  execução da presente  le i  ficará  a  cargo do Instituto

Mineiro de Gestão das Águas - Igam - e do Sistema Estadual de Meio Ambiente -

Sisema -, que, para tanto, poderão firmar convênio ou parceria com a Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, com outros órgãos e instituições do

Estado e com os Municípios.

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

dotações  orçamentárias  próprias  das  secretarias  e  órgãos  diretamente  envolvidos

com a sua aplicação e fiscalização e, especialmente, de recursos do Fhidro.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011. 

Almir Paraca

Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos pretende regulamentar o uso da

água em inúmeros estabelecimentos empresariais do Estado, obrigando a instalação

de sistemas de tratamento que permitam a reutilização da água usada na lavagem de

veículos, equipamentos e instalações.
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Prática já adotada em diversos países do mundo, a reutilização ou reuso de água

constitui-se  na  possibilidade  de  frear  o  desperdício  de  água  potável,  em  geral

previamente  tratada  pelas  companhias  de  saneamento  e  distribuição,  diante  da

crescente demanda de recursos hídricos para os mais variados fins, em todos os

setores da sociedade. Em vista dessa realidade, o reuso ou a reutilização da água

tornou-se  uma  necessidade  premente,  especialmente  nos  setores  em  que  a

potabilidade não é condição “sine qua non” para a sua utilização, permitindo que,

após um processo de filtragem consideravelmente simples, a água esteja novamente

em condições de uso para aquelas atividades específicas. A adoção dessas medidas

torna-se  ação  estratégica  para  as  empresas  e  para  as  populações  das  cidades,

transformando-se em atividade proativa de responsabilidade social,  valorizando as

marcas dos empreendimentos e as relações com o consumidor, além de economia

financeira  e  patrimonial  de  até  80%,  segundo  especialistas,  podendo  a  água  ser

reutilizada por até seis vezes. Vale ressaltar que a implementação desses sistemas

de reutilização de água contribui de forma expressiva para a redução de emissão de

resíduos  e  de  contaminação  de  mananciais  que  recebem  a  descarga  destes

efluentes, evitando a sobrecarga das estações de tratamento dos sistemas públicos

de  saneamento  e  distribuição,  transformando-se,  também,  em  fonte  de  economia

para os cofres públicos e das próprias empresas de saneamento e abastecimento de

água  –  em  geral  estatais.  Ainda  no  contexto  da  preservação  e  revitalização dos

mananciais e da economia dos recursos hídricos em circulação, é relevante recorrer

aos dados estatísticos da Organização das Nações Unidas que estimam que, muito

brevemente,  40% da humanidade não terá acesso à porção mínima individual  de

água  exigida  para  o  atendimento  às  suas  necessidades  básicas.  Hoje,  conforme

dados da mesma fonte, 1.100.000.000 de pessoas não têm acesso regular à água

doce. 

Em face disso, vimos aos nossos nobres pares reinvindicar o necessário apoio para

que esta iniciativa possa prosperar, alcançando seus objetivos de obrigatoriedade do

uso sustentável  dos recursos hídricos,  especialmente  nos ambientes urbanos,  em

que o colapso no sistema de fornecimento de água é iminente, com o acesso cada

dia  mais  difícil  a  fontes  e  mananciais  propícios  ao  seu  abastecimento  e
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conseqüentemente com custos mais elevados, quando economicamente avaliado. E

sob o ponto de vista ambiental e ecológico – nossa preocupação mais relevante – o

apelo  é  em  prol  da  contenção  da  escassez  e  da  tentativa  de  preservarmos  os

mananciais existentes, revitalizando outros, por desventura extintos. 

-  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 720/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.383/2008)

Institui o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia do Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais,

a ser comemorado, anualmente, em 21 de setembro de cada ano. 

Parágrafo  único  -  Os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  coordenação  e  pela

implementação  da  Política  Estadual  da  Tributação,  Fiscalização  e  Arrecadação

Tributária ficam incumbidos de realizar e divulgar campanhas e eventos que visem à

valorização do profissional Auditor Fiscal da Receita Estadual junto à sociedade. 

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Almir Paraca

Justificação: Com o intuito de homenagear a classe funcional dos Auditores Fiscais

do Estado, fomos procurados por lideranças desse segmento, que nos solicitaram a

apresentação deste projeto de lei. 

Em avaliação pelo coletivo de nosso mandato, foi considerado unanimemente um

justo pleito,  visto tratar-se um importante grupo de servidores públicos que têm a

difícil  –  mas  importantíssima  –  missão  de  fiscalizar,  controlar  e  estimular  a

arrecadação de impostos e tributos pelo Estado de Minas Gerais.

Para fortalecer a solicitação e justificar a data escolhida para a comemoração, 21

de setembro de cada ano, uma liderança desse coletivo enviou-nos um relato sobre a

vida de São Mateus, cujo martírio e santidade são comemorados nesta data pela

Igreja  Católica,  considerado o  Padroeiro  dos Contadores e Auditores  Fiscais,  que



1530
____________________________________________________________________________

transcrevemos abaixo, como forma de permitir aos nobres pares que conheçam a sua

história e se sensibilizem, ainda mais, como a nossa causa, ajudando-nos a levá-la a

bom termo nesta Casa Legislativa.

“São Mateus, Padroeiro dos Auditores Fiscais e dos Contadores:

Não se conhece a data exata do nascimento de São Mateus. Sabe-se que nasceu

em Cafarnaum e seu pai, Alfeu, lhe deu o nome de Levi. Sua cidade natal - na época,

província  romana  -  era  cortada  pelas  principais  estradas  da  Palestina,  ponto  de

convergência e centro comercial da região. Jesus Cristo tinha especial simpatia por

essa cidade, tendo nela pregado a sua doutrina. 

A Igreja Católica consagra o dia 21 de setembro a São Mateus. Era um contabilista

que  atuava  na  área  da  contabilidade  pública,  portanto  um  rendeiro,  isto  é,  um

arrendatário  de  tributos.  O exercício  da  sua profissão exigia  rígidos  controles,  os

quais se refletiam na formulação do documentário contábil. 

Escriturava e auditava.

Era um publicano. E, por sê-lo, não era bem visto pela sociedade. Consideravam-no

pecador,  e  gozava  de má fama pelo  fato  de  ser  um  cobrador  e  arrecadador  de

tributos.

Chamava-se telônio o local  onde se efetivava o pagamento dos tributos e onde

também se trocava moeda estrangeira, um misto de casa de câmbio e de pagamento

dos tributos.

Em sua peregrinação, Jesus Cristo passa diante do telônio de Levi, pára e o chama:

"Segue-me".  Levi  se  levanta,  acompanha  o  Mestre  e  abandona  seus  rendosos

negócios. 

Troca de nome e de vida. 

Diz S. Jerônimo que Levi, vendo Cristo, ficou atraído pelo brilho da divina majestade

que  fulgurava  nos  olhos  do  Messias.  Converteu-se.  Adotou  o  nome Mateus,  que

significava "o dom de Deus". Mateus seria corruptela de Matias. Mateus foi um dos

doze apóstolos, e o primeiro dos quatro evangelistas. Antes de sua conversão, era o

mais rico e o mais inteligente. Escreveu o relato das pregações de Cristo por volta do

ano 50. O seu evangelho é considerado o mais completo, o mais lindo e escorreito. 

Mateus marcou a virada da sua vida com um banquete, que ofereceu aos amigos.
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Nele compareceu Jesus, o que ensejou questionamentos e reverbérios por parte dos

escribas e fariseus, classes atingidas duramente pela nova pregação. Diziam: "Esse

homem  anda  com  publicanos  e  pecadores  e  banqueteia-se  com  eles".  Tais

recriminações não pouparam também os apóstolos: "Como é que vosso Mestre se

senta à mesa com os pecadores"? Tais críticas merecem as famosas palavras: "Não

são os sadios, mas os doentes que necessitam de médico. Não vim chamar os justos,

senão  os  pecadores”.  Após  a  cena  descrita  no  chamado  "Evangelho  do  Espírito

Santo" na qual os apóstolos recebem o dom da sabedoria, saíram eles pelas várias

regiões para a difusão religiosa.

Mateus pregou, em primeiro lugar, na própria Palestina e, em seguida, dirigiu-se

para a Arábia e a Pérsia, deslocando-se finalmente para a Etiópia, onde encontrou a

morte.

Diz  São  Clemente  que  Mateus  era  um  santo  de  penitência  e  mortificações.

Alimentava-se de ervas, frutas e raízes.

Sofreu maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Teve os olhos arrancados

e foi colocado na prisão da cidade de Mirmens, onde aguardaria sua execução, a ser

feita  em  data  solene  consagrada  a  deuses  pagãos.  Na  prisão,  onde  estava

acorrentado,  recebe  o  milagre  divino  da  restituição  dos  seus  olhos  e  da  sua

libertação. Foge para a Etiópia, onde prega a doutrina cristã pela última vez.

É repelido e encontra forte oposição dos guias religiosos pagãos etíopes; ocorre,

entretanto,  uma consternação real:  tendo falecido o jovem príncipe Eufranon, São

Mateus é chamado e realiza um milagre que causa admiração: ressuscita o morto.

Esse fato repercutiu em todo o reino. Incensado, bajulado e endeusado, São Mateus

trata de colocar as coisas em seus devidos termos e diz: "Eu não sou Deus, como

julgais que eu seja, mas servo de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo; foi em seu nome

que ressuscitei o filho de vosso rei; foi Ele quem me enviou a vós, para vos pregar

sua doutrina e vos trazer sua graça e salvação". Foram palavras que calaram fundo

na alma dos etíopes,  elevando-se o  número das conversões.  A Etiópia na  época

transformou-se em um dos principais bastiões do cristianismo.

A conversão da família  real  era  fato  consumado.  A princesa Ifigênia,  filha mais

velha, faz voto de castidade perpétua. Com o falecimento do rei Egipo, sobe ao poder
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o seu sobrinho, Hirtaco. Hirtaco, desejando fortalecer o reino politicamente, resolve

desposar Ifigênia. Mas havia o impedimento, o voto proferido pela princesa. Hirtaco

exige a interferência e a autorização de Mateus para realizar o seu desígnio. Mateus

recusa e informa ao rei não ter competência para envolver-se no caso e consagra

Ifigênia a Deus. Contestado em seu plano, Hirtaco, irado, dá ordens para a execução

de Mateus.  Celebrava a santa missa quando dele se aproximaram os soldados e

executaram a ordem real. Foi degolado.

No ano de 930, os restos mortais foram transportados para Salermo, na Itália, onde

até hoje se encontram, tornando-se dessa cidade padroeiro.

Transcorria o ano 69 dC quando Mateus foi assassinado. Ifigênia cumpriu seu voto.

Fugiu acompanhada de várias moças convertidas à fé cristã. Internaram-se em um

monastério. Sua vida foi consagrada a Deus. Foi canonizada como Santa Ifigênia". 

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares o apoio para a concretização do

anseio  da  categoria  dos  Auditores,  reconhecendo  aqui  a  importância  desses

profissionais para o desenvolvimento de nosso Estado e a redistribuição de renda e

recursos para a sociedade, fazendo coro com os que acham justa a homenagem que

se renderá a eles a partir da sanção desta lei.

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

para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 721/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.141/2008)

Obriga que os bancos de dados, os cadastros de consumidores e os serviços de

proteção ao crédito comuniquem ao consumidor, por carta registrada na modalidade

de Aviso de Recebimento - AR -, a negativação do seu nome.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os bancos de dados, os cadastros de consumidores e os serviços de

proteção  ao  crédito  e  congêneres  estabelecidos  no  Estado  de  Minas  Gerais

obrigados a comunicar antecipadamente ao consumidor, por escrito, mediante carta

registrada na modalidade de Aviso de Recebimento - AR -, o lançamento negativo do

seu nome em seus cadastros, fichas e registros respectivos.

Art.  2º  -  O  lançamento  negativo  de  que trata o  artigo  anterior  somente  poderá
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acontecer cinco dias após a devolução do Aviso de Recebimento - AR -, devidamente

assinado pelo consumidor.

Art. 3º - O descumprimento no disposto nesta lei implicará multa no importe de 1

(um)  salário  mínimo,  a  ser  paga  em  benefício  do  consumidor,  sem  prejuízo  das

sanções cíveis e penais cabíveis.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  O  projeto  que  apresentamos  tem  como  objetivo  garantir  aos

consumidores, além do direito à informação escrita sobre a existência de pedido de

negativação do seu nome junto aos bancos de dados, a certeza e segurança de que

tal comunicação se dará a tempo e, no modo devido. 

A exigência da prévia comunicação escrita é direito do consumidor, consagrado no

art. 43, § 2º, da Lei nº 8.078, de 1990, em que consta que a abertura de cadastro

deverá ser comunicada por escrito. No entanto, temos que essa comunicação nem

sempre  cumpre  o  efeito  pretendido  pelo  legislador,  visto  que,  não  raramente,  o

consumidor só toma conhecimento da negativação após o fato consumado. E, nesse

caso, não pode ele exercer o seu direito ao contraditório, quer administrativo, quer

judicial, para se defender de tal inscrição, que muitas vezes é indevida.

Não se olvida que o consumidor tem o direito constitucional de ser informado de

que  seu nome está  sendo  levado  para  tais  cadastros,  para  liquidar  a  dívida  em

questão - visto ser esta a intenção desse tipo de serviço de proteção ao crédito -, ou

mesmo intentar as ações cabíveis.

Assim,  a  intenção  do  projeto  é  justamente  dar  efetividade  aos  ditames

constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor.

Frise-se que os cadastros negativos devem servir para auxiliar os fornecedores de

produtos e serviços, em suas vendas, e não servir como punição ou distribuição de

injustiças. Melhor dizendo: a abertura de cadastros nos arquivos de consumo deve

ser realizada com responsabilidade.

A questão é que as empresas remetem simples cartas ao consumidor, que, muitas

vezes, são extraviadas, remetidas para endereço inexistente ou chegam no endereço



1534
____________________________________________________________________________

do possível inadimplente depois do prazo de cadastro nos órgãos de proteção ao

crédito.

No aspecto jurídico, o parlamentar estadual encontra respaldo para legislar sobre o

tema, haja vista a competência concorrente estabelecida no inciso V do art. 24 da

Constituição da República.

Por todas essas razões é que se apresenta a proposição em comento, que, uma

vez aprovada,  representará para o Estado um avanço na defesa dos direitos dos

consumidores. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 722/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.483/2008)

Institui o Estatuto do Estudante e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído o Estatuto do Estudante, destinado a regular as relações

entre os estabelecimentos de ensino e os alunos matriculados na educação infantil,

ensino médio e ensino fundamental da rede pública de ensino do Estado de Minas

Gerais. 

Parágrafo  único  -  Para  efeitos  desta  lei,  os  alunos  matriculados  na  educação

infantil,  ensino médio e ensino fundamental passam doravante a ser denominados

simplesmente “estudantes”. 

Art.  2º  -  O  Estatuto  do  Estudante  em  pauta  tem  como objetivo  a  proteção  do

estudante, propiciando o seu pleno desenvolvimento educacional em um ambiente

seguro  e  saudável,  visando  a  seu  preparo  para  o  exercício  da  cidadania  e

qualificação para o trabalho.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS BÁSICOS DO ESTUDANTE

Art. 3º - São assegurados aos estudades a igualdade de condições para o acesso e

permanência na escola, sendo dever do Estado prover os meios necessários para tal
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fim.

Art. 4° - O estudante deverá ser respeitado por seu s educadores, que conduzirão

de forma harmoniosa e dentro do que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases as aulas

e as atividades educativas ministradas.

Art.  5º  -  Qualquer  conduta  dos  educadores  que  represente  desrespeito  ao

estudante  deverá  ser  levada ao conhecimento  da  direção do estabelecimento  de

ensino, através de sua ouvidoria que, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá apurar os

fatos.

Parágrafo  único  -  O  estabelecimento  de  ensino  deverá  dar  imediata  ciência  da

ocorrência  que envolver  o  estudante aos seus responsáveis  legais,  a fim  de que

possam esses acompanhar a apuração dos fatos. 

Art. 6º - Em razão de caso fortuito ou força maior poderão os estabelecimentos de

ensino cancelar a aula, devendo, no entanto, avisar com antecedência mínima de 24

(vinte e quatro) horas aos estudantes.

Parágrafo único - Não sendo possível a realização do aviso mencionado no “caput”,

deverá  a  direção  da  escola  providenciar  atividades  curriculares  que  deverão  ser

aplicadas no horário da aula cancelada.

CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA DOS ESTUDANTES

Art. 7º - O estudante tem direito à proteção de sua segurança física, psicológica e

moral dentro do estabelecimento de ensino. 

Art.  8º  -  Nas  escolas  que  se  localizarem  em  regiões  com  alto  índice  de

criminalidade, é dever da direção do estabelecimento solicitar junto aos órgãos de

segurança policiamento específico, podendo ser solicitada escolta policial na entrada

e saída dos horários de aula. 

Art.  9º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  poderão  desenvolver  programas

educacionais específicos no sentido de conscientizar e coibir os atos de violência e

de vandalismo.

Art.  10  -  Quando  recomendado  pelos  órgãos  de  segurança  pública,  o

estabelecimento  de  ensino  deverá  instalar  detector  de  metais  em  todos  os  seus

acessos. 
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Art.  11 -  Poderão os estabelecimentos de  ensino instalar  monitoramento interno

realizado por circuito de TV nas suas dependências, a fim de coibir atos de violência e

de desrespeito. 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - Ficam obrigados todos os estabelecimentos de ensino a implantar uma

ouvidoria que terá como função recolher  sugestões, propostas e reclamações dos

estudantes, examinando-as e propondo as medidas necessárias ao aperfeiçoamento

e à solução dos problemas apontados.

Art.  13  -  Todo estabelecimento de  ensino  deverá  ter  um conselho  de  pais  que

reuniar-se-á  mensalmente,  devendo  o  representante  do  referido  conselho  ser

convocado  para  a  participação  em  todas  as  reuniões  do  conselho  estudantil  da

escola. 

Art. 14 - Os estabelecimentos de ensino deverão incentivar entre os seus alunos a

criação de grêmios estudantis,  que terão a função de integração e representação

desses alunos. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A ordem constitucional vigente reconhece na família e na escola um

papel insubstituível na educação das crianças e dos jovens. Os direitos e os deveres

dos pais e educadores em relação aos menores, nomeadamente no que diz respeito

à educação escolar, são, assim, objeto de especial consideração.  Mas também as

crianças e os jovens, como estudantes, são sujeitos de direitos e deveres, os quais,

enquanto conquistas sociais e civilizacionais, devem ser interpretados, explicitados e

sistematicamente reiterados pelos adultos em todos os contextos de interação social. 

As crianças e os jovens não constroem espontaneamente a sua identidade social,

dependendo  antes  de  mais  nada  do  apoio  que  é  proporcionado  por  adultos

conscientes  do  seu papel  de educadores.  Como se  vê,  a  educação é  um direito

fundamental que não só deve ser garantido pelo Estado e respeitado por estudantes

e educadores, como incentivado por estes, a fim de promover o desenvolvimento do
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País  e  de  seus  cidadãos.  Assim,  este projeto  visa  resguardar  a  relação  entre  o

estudante e o educador, procurando uma forma de harmonia para tal interação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 723/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.725/2008)

Regulamenta os Serviços de Atendimento ao Consumidor no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  1º  -  Compreende-se  por  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  -  SAC  -

exclusivamente o serviço telefônico com a finalidade de atender às demandas dos

consumidores  referentes  a  informação,  reclamação,  cancelamento  de  contrato,

solicitação, suspensão ou cancelamento de serviço.

Parágrafo  único  -  A disposição  constante  no  “caput”  deste  artigo  aplica-se  às

empresas de telefonia fixa, telefonia móvel, internet, TV a cabo e cartões de crédito e

aos bancos comerciais.

CAPÍTULO II

ACESSIBILIDADE

Art. 2º - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deve garantir o contato

direto com o atendente como a primeira opção do “menu” eletrônico. 

§ 1º - O consumidor, ao selecionar a opção de falar com o atendente, não pode ter

a sua ligação finalizada sem que o contato seja efetivado. 

§  2º  -  Quando  o  acesso  inicial  ao  atendente  for  condicionado  ao  prévio

fornecimento  de  dados  pelo  consumidor,  estes  restringir-se-ão  ao  número  do

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -, no caso de pessoa física; ao Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas - CNPJ -, no caso de pessoa jurídica; ou ao código do cliente. 

§ 3º - O tempo máximo para o efetivo atendimento pelo atendente, quando esta

opção for selecionada pelo consumidor, será de sessenta segundos. 

Art. 3º -O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC -, sempre que oferecer

“menu”  eletrônico,  deverá,  entre  as  primeiras  alternativas,  assegurar  opções  de
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reclamações e de cancelamento de serviços.

Art. 4º - Será garantido o acesso das pessoas com deficiência auditiva ou de fala ao

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC -, sendo facultado à empresa destinar

número  telefônico  específico  para  este  fim,  condicionada  tal  exigência  à

disponibilidade de tecnologia no mercado nacional.

Art. 5º - O acesso ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - será gratuito.

Art. 6º - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deverá estar disponível,

ininterruptamente, durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana. 

Art.  7º  -  O  número  do  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  -  SAC  -  será

amplamente divulgado pelo fornecedor, de forma clara e ostensiva, em embalagens,

manuais de instruções, páginas na internet, talões de cheques, contas, contratos e

apresentações de produtos, bem como em seus estabelecimentos comerciais.

Art. 8º - Será garantido acesso único para o consumidor quando diversos serviços

forem prestados por uma empresa ou grupo empresarial.

Art. 9º - Será garantida ao consumidor a solicitação de alteração do contrato de

prestação de serviços pelos mesmos meios em que a contratação estiver disponível. 

CAPÍTULO III

QUALIDADE DO ATENDIMENTO

Art. 10 - O Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - deverá obedecer aos

princípios  de  dignidade,  boa-fé,  transparência,  eficiência,  eficácia,  celeridade  e

cordialidade.

Art.  11  -  O  atendente,  para  exercer  funções  no  Serviço  de  Atendimento  ao

Consumidor  -  SAC -,  deverá ser  capacitado com todas as habilidades técnicas e

procedimentais  necessárias  para realizar  o adequado atendimento ao consumidor,

em linguagem clara e acessível.

Parágrafo único - Quando solicitado pelo consumidor, o atendente deverá fornecer

o número do protocolo de atendimento, seu nome e sobrenome, sendo-lhe vedado

omitir ou prestar falsas informações.

Art.  12 - O atendente deverá estar apto a esclarecer ao consumidor as normas,

procedimentos e regras aplicáveis à sua solicitação. 

Art. 13 - Os dados pessoais do consumidor deverão ser preservados, mantidos em



1539
____________________________________________________________________________

sigilo e utilizados exclusivamente para os fins do atendimento. 

Art.  14 - O sistema informatizado utilizado na operacionalização das solicitações

deverá ser programado tecnicamente de modo a garantir a agilidade, a segurança

das informações e o respeito ao consumidor. 

§  1º  -  O  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  -  SAC  -  deverá  garantir  a

transferência imediata para o setor competente, caso não se inclua nas atribuições do

primeiro atendente o atendimento relativo ao assunto de interesse do consumidor,

excetuando-se a hipótese do § 3º deste artigo.

§ 2º - A transferência mencionada no § 1º deverá ser feita no prazo máximo de

sessenta segundos.

§ 3º - Não será admitida a transferência da ligação nos casos de reclamação ou

pedido de cancelamento de serviço, que deverão fazer parte das atribuições de todos

os atendentes. 

§ 4º - Será vedada, durante o atendimento, a repetição verbal ou digital dos dados

pessoais do consumidor.

§  5º  -  O  relato  do  consumidor  deverá  ser  reduzido  a  termo  junto  ao  sistema

informatizado, que deverá garantir ao atendente o acesso ao histórico de solicitações

do consumidor.

Art.  15  -  A ligação não  poderá  ser  interrompida  enquanto  o  consumidor  estiver

aguardando ou durante o atendimento, salvo por motivo de força maior, que deverá

ser registrado e explicitado no histórico de atendimento.

Art. 16 - É vedada a veiculação de mensagens publicitárias durante o tempo de

espera de atendimento, exceto se houver prévio consentimento do consumidor. 

CAPÍTULO IV

ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS

Art. 17 - O fornecedor deverá viabilizar o acompanhamento das demandas por meio

de um registro numérico (protocolo de atendimento), a ser informado ao consumidor

no início  do contato telefônico,  independentemente  do objeto  da  manifestação do

consumidor, seja pedido de informação ou de rescisão de contrato, reclamação ou

qualquer outro. 

§  1º  -  O  fornecedor  deverá  utilizar  seqüência  numérica  única  para  pedidos  de
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informação,  reclamações,  solicitações  de serviços e  pedidos  de  cancelamento  ou

suspensão de serviços.

§ 2º -  O registro numérico,  a data,  a hora e o objeto da demanda deverão ser

informados ao consumidor, e, caso este o solicite, tais dados serão a ele enviados, no

prazo máximo de setenta e duas horas, por mensagem eletrônica, correspondência

escrita ou outro meio por ele indicado. 

§  3º  -  O  fornecedor  deverá  manter  gravação  das  ligações  para  o  Serviço  de

Atendimento ao Consumidor - SAC - efetuadas pelo consumidor pelo prazo mínimo

de seis meses.

§  4º  -  O  fornecedor  deverá  manter  os  registros  das  reclamações,  pedidos  de

cancelamento ou suspensão de serviços e solicitações de serviços pelo período de

dois anos após o atendimento das demandas e, sempre que houver solicitação de

órgão fiscalizador  ou  do consumidor,  deverá tornar  disponíveis  tais registros,  sem

ônus para o interessado.

Art.  18 -  O consumidor tem direito de acesso ao conteúdo do histórico de suas

demandas, que lhe será enviado, quando solicitado, no prazo máximo de setenta e

duas horas, por mensagem eletrônica, correspondência escrita ou outro meio por ele

indicado. 

CAPÍTULO V

RESOLUÇÃO DE DEMANDAS

Art. 19 - As informações solicitadas pelo consumidor deverão ser prestadas pelo

fornecedor imediatamente. 

Art. 20 - As reclamações dos consumidores deverão ser resolvidas pelo fornecedor

no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do protocolo de atendimento.

Art.  21 - O fornecedor deverá prestar informação, sem ônus para o consumidor,

sobre  a  resolução  de  sua  demanda  e,  sempre  que  solicitado,  enviar-lhe

comprovação, por mensagem eletrônica, correspondência escrita ou outro meio por

ele indicado.

Art. 22 - A resposta do fornecedor à demanda do consumidor deverá ser sempre

fundamentada.

Art. 23 - Quando a solicitação for referente a serviço não solicitado ou cobrança
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indevida, deverá o fornecedor suspendê-los imediatamente, exceto no caso de poder

comprovar a contratação ou o valor devido.

CAPÍTULO VI

CANCELAMENTO

Art.  24  -  O  Serviço  de  Atendimento  ao  Consumidor  -  SAC -  deverá  receber  e

processar imediatamente o pedido de cancelamento do consumidor. 

§ 1º - O fornecedor deverá assegurar que o pedido de cancelamento possa ser

efetuado  pelo  consumidor  por  todos  os  meios  disponíveis  para  a  contratação  do

serviço. 

§ 2º -  Os efeitos do cancelamento serão imediatos à solicitação do consumidor,

ainda que seu processamento técnico exija o decurso de um prazo, e independerão

de seu adimplemento contratual. 

§ 3º - O fornecedor deverá emitir e enviar comprovante de cancelamento, sem ônus

para o consumidor, por mensagem eletrônica, correspondência escrita ou outro meio

por ele indicado.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25 - Os fornecedores deverão incorporar as normas previstas nesta lei em seus

contratos  de  terceirização  com  as  empresas  responsáveis  pelos  Serviços  de

Atendimento ao Consumidor - SACs -, a fim de assegurar seu cumprimento.

Art. 26 - Os direitos garantidos nas normas previstas nesta lei não excluem outros

decorrentes  de  regulamentações  expedidas  pelas  autoridades  administrativas

competentes, especialmente as emanadas de agências reguladoras das atividades

decorrentes de concessão, permissão ou autorização da União ou do Estado.

Art. 27 - As empresas que não cumprirem as normas estabelecidas nesta lei ficarão

sujeitas a multa no valor de 500 Ufemgs - qüinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais  -  a  1.000.000  (um milhão)  de  Ufemgs,  graduada  de  acordo  com a

gravidade da infração e  a  condição econômica do fornecedor,  revertendo o  valor

auferido para o Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: Amplamente divulgada pela mídia, a notícia de que o Ministério  da

Justiça apresentou uma proposta de regulamentação dos serviços de atendimento ao

consumidor,  os  chamados  SACs,  ganhou  repercussão  nacional  e  foi  motivo  de

grande comemoração por parte dos consumidores.  Tal proposta é fruto de reuniões

do Ministério da Justiça com diversos Procons de todo o País para tentar organizar o

funcionamento dos chamados “call centers”. Estes serviços são famosos por práticas

abusivas que irritam os consumidores que não conseguem, por exemplo, cancelar um

serviço. 

Posteriormente,  o  Presidente  Lula  acabou  por  assinar  um  decreto  para

regulamentar o assunto. Todavia, tal  instrumento produz insegurança jurídica, uma

vez que não é esse o instrumento hábil  para  regulamentar  o  assunto,  já  que há

inovação  no  ordenamento  jurídico,  sendo  certo,  ainda,  que  tal  decreto  pode  ser

revogado a qualquer tempo, problema que se procura resolver com a apresentação

deste projeto. 

Pela  importância  que  tem,  esta  matéria  deve  ser  disciplinada  por  lei  para

harmonizar as relações jurídicas oriundas da regulamentação, buscando o objetivo

maior dos instrumentos normativos, que é a pacificação social.

Este projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à produção e ao consumo,

matéria de competência concorrente da União,  dos Estados e do Distrito  Federal,

segundo dispõe o art. 24 da Constituição da República. O mesmo dispositivo, em seu

§  3º,  reserva  aos  Estados  a  competência  legislativa  plena  para  atender  a  suas

peculiaridades,  uma  vez  que  não  existe  lei  federal  sobre  o  tema  e,  como  já

salientado, o decreto editado não serve para este fim. 

Na mesma linha, o inciso XXXII do art. 5º da Constituição da República atribui ao

Estado o dever de promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Assim sendo,

não  existe  nenhuma  restrição  de  ordem  constitucional  ou  legal  à  tramitação  do

projeto.

Certo dos benefícios decorrentes da eventual aprovação deste projeto de lei, conto

com o apoio de meus pares em sua análise e votação, de modo a colocar o Estado,
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mais uma vez, na vanguarda legislativa, ao estabelecer, aqui, a segurança jurídica e a

pacificação social que o decreto federal, por si só, não é capaz de promover.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 724/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.230/2008)

Torna obrigatória  a disponibilização de serviço gratuito  de teleatendimento pelas

empresas que mantenham serviço de atendimento ao cliente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Todas as  empresas  de grande porte  que desempenham  atividades  no

Estado de Minas Gerais e mantêm serviço de atendimento ao cliente - SAC - ficam

obrigadas a disponibilizar um serviço gratuito de teleatendimento.

Art.  2º  -  O  disposto  nesta  lei  aplica-se  às  instituições,  empresas  e  fundações,

públicas e privadas.

Art. 3º - Esta lei poderá ser regulamentada para garantir a sua execução.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  O  mínimo  que  uma  empresa  deve  oferecer  a  seus  clientes,

consumidores que, vorazmente captados, são muitas vezes esquecidos pela empresa

contratante,  principalmente  no  que  tange  ao  atendimento,  mais  precisamente  ao

teleatendimento,  é  uma  linha  telefônica  de  acesso  gratuito  para  atender  às

reivindicações dos clientes e prestar esclarecimentos.

O  abuso  de  empresas  poderosas  e  hipersuficientes  frente  aos  indefesos

consumidores ao menos seria atenuado se o cliente não fosse obrigado a pagar pelo

telefonema  quando  da  necessidade  de  fazer  alguma  reclamação  ou  requerer

determinado serviço. Mais grave que o descaso no atendimento ao cliente, mostra-se

o fato de este se ver  obrigado a pagar  por  ligação telefônica de teleatendimento,

inclusive o tempo de espera com incessantes propagandas de produtos ou serviços

oferecidos por essas empresas.
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Visando coibir o desrespeito ao consumidor por parte de grandes empresas que

desenvolvem suas atividades no Estado, é que apresento o projeto de lei em tela.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 725/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.352/2008)

Dispõe  sobre  o  fornecimento  pelas  operadoras  de  plano  de  saúde  de  livro

informativo constando informações de serviços prestados ao cliente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as empresas prestadoras de serviço de plano de saúde no Estado

de  Minas  Gerais  obrigadas  a  fornecer  a  seus  clientes  livro  informativo  dos

especialistas, bem como dos demais serviços credenciados.

Art. 2º - O livro referente ao artigo anterior conterá:

I - especialista;

II - explicação da especialidade;

III - telefone;

IV - endereço.

Art. 3º - Os livros informativos deverão ser remetidos ao cliente todas as vezes que

houver atualização dos dados do referido impresso.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às penalidades

previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: O Código de Defesa do Consumidor assegura o direito de informação

ao  cliente  de  forma  clara,  correta,  precisa  sobre  composição,  características,

qualidades,  preço,  garantia,  bem  como  outros  dados  essenciais  aos  serviços

prestados. Nesse contexto, temos por óbvio que as operadoras de planos de saúde,

prestadoras  de  serviço,  deveriam  assessorar  melhor  os  seus  clientes,  pois  são

freqüentes as queixas relativas à falta de informação sobre o quadro de profissionais

conveniados, bem como sobre os serviços colocados à disposição. 
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Conforme  consubstanciado  no  art.  24,  inciso  V,  da  Constituição  Federal,  a

competência  para  legislar  sobre  relação  de  consumo é  concorrente,  podendo  os

Estados da Federação disciplinar a matéria. 

Por  essas razões,  apresento este projeto de lei,  para obrigar  as operadoras de

planos de saúde a  fornecer  a  seus  clientes  a  relação impressa e  atualizada dos

médicos e dos serviços colocados à disposição dos contratantes do plano. Sendo

assim, será atendido o dever de informação do fornecedor em relação aos direitos

básicos do consumidor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 726/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.353/2008)

Dispõe sobre o giz antialérgico no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do uso do giz antialérgico nas escolas

públicas e privadas do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único -  As escolas  mencionadas substituirão  o  giz  de  gesso pelo  giz

antialérgico.

Art. 2º - As escolas terão o prazo de um ano para se adequar ao disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  Este projeto  de  lei  visa  obrigar  as  instituições de  ensino  público  e

privado de Minas Gerais a adotar o uso do giz antialérgico. O giz convencional é

causador de muitos processos alérgicos, especialmente rinites e dermatites, o que se

constitui em causas freqüentes de afastamento dos professores e alunos.

O giz antialérgico, no cálculo utilitário de custo-benefício, leva enormes vantagens

sobre  o  giz  convencional,  tanto  no  aspecto  econômico  como  no  da  saúde  dos

professores e dos alunos. É mais macio e rende mais, não espalha pó, não suja as

mãos, não quebra com facilidade, é plastificado e não é tóxico. 
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Diante da importância da matéria, solicito o apoio imprescindível dos dignos pares

para que seja aprovado o projeto de lei ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 727/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.023/2008)

Obriga os shopping centers a disponibilizarem espaço para a implantação de postos

dos  Juizados  Especiais  de  Relações  de  Consumo  e  do  Programa  Estadual  de

Proteção e Defesa ao Consumidor - Procon.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os “shopping-centers”, localizados no Estado de Minas Gerais, que

possuam  mais  de  80  (oitenta)  lojistas,  obrigados  a  disponibilizar,  gratuitamente,

espaço para a implantação de Juizados Especiais de Relações de Consumo e postos

do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor - Procon.

Art. 2º - O Procon, através de convênio, poderá delegar o atendimento nos espaços

de que trata esta lei aos Procons municipais e ao Procon Assembléia.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em cento e vinte dias a contar da

data de sua publicação, disciplinando o tamanho do espaço destinado aos Juizados

Especiais de Relações de Consumo e postos do Procon, de acordo com o tamanho

do “shopping center”.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

João Leite

Justificação:  Tendência  cada  vez  mais  comum  nos  grandes  centros  urbanos,  a

concentração de lojas e serviços é feita em Shopping Centers, com movimentação de

milhares de pessoas anualmente.

Outra tendência saudável é a busca, por parte dos consumidores, de seus direitos

através de agências do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor –

Procon - e dos Juizados de Relações de Consumo.

No entanto, em face da dificuldade de deslocamento do consumidor até os locais

em que se localizam os órgãos de defesa dos consumidores, geralmente de difícil
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estacionamento, inibe-se essa busca.

A idéia  deste projeto é  propiciar  uma maior  agilidade na solução de problemas

decorrente  de  desrespeitos  ao  código  de  defesa  do  consumidor,  beneficiando

diretamente  a  população,  podendo,  ainda,  transformarem-se  esses  espaços  em

pontos de conscientização dos consumidores.

Com este projeto de lei também visamos a uma maior inserção do Estado nesses

grandes centros de consumo, que contam com uma população flutuante superior à da

maioria das cidades de nosso país, pelo que esperamos o apoio dos nobres colegas

para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 728/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.031/2008)

Altera dispositivo da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, que proíbe a venda de

bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas condições que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - É proibida a venda, a posse e a exposição de bebidas alcoólicas:

I - em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres localizados em rodovias

estaduais, em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -;”.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

João Leite

Justificação: A Lei nº 11.547, de 27/7/94, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas

em estabelecimentos localizados em rodovias estaduais e em terrenos contíguos às

faixas de domínio do DER-MG, tem sua eficácia diminuída pelo fato de a fiscalização

encontrar inúmeras dificuldades para configurar o flagrante delito.

Muitas vezes as bebidas são depositadas debaixo de balcões ou em prateleiras

inacessíveis à fiscalização, dificultando a constatação e apreensão.
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Há, também, a dificuldade de elaborar o flagrante da venda, pois os consumidores,

muitas vezes coniventes com os vendedores, alegam não estar adquirindo bebidas

alcoólicas.

Fundamental, portanto, a alteração da legislação, com a inclusão da proibição da

exposição e da manutenção de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos citados na

legislação, como forma de efetivamente coibir a venda de bebidas e propiciar meios

para uma fiscalização eficiente.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto de lei e o

aperfeiçoamento da legislação em prol da segurança da população.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 729/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.829/2008)

Torna obrigatória a emissão de autorização de transporte de máquinas agrícolas e

implementos usados, dentro do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  obrigatoriedade  de  se  apresentar  autorização  para  o

transporte de tratores e máquinas agrícolas usados, em todo o território do Estado de

Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  A autorização  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  ser

expedida pela autoridade policial  a  que esteja jurisdicionada a pessoa jurídica ou

física proprietária do maquinário citado, vedada a cobrança de quaisquer taxas aos

solicitantes.

Art.  2º  -  Para  os  efeitos  desta  lei  são consideradas máquinas  usadas:  tratores,

colheitadeiras, arados, semeadeiras, aplicadoras de defensivos e outros implementos

agrícolas de uso nas grandes, médias e pequenas propriedades.

Parágrafo único - Ficam isentos desta obrigação os tratores e máquinas agrícolas

novos e transportados diretamente da fábrica ou revendedor autorizado que possuem

legislação própria.

Art. 3º - O transporte a que se refere esta lei é o transporte intermunicipal ou dentro

de um mesmo Município.
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Art. 4º - Os proprietários de máquinas e implementos agrícolas que atuem como

prestadores  de  serviço  de  aluguel  de  maquinário  agrícola,  deverão  obter  licença

permanente para o transporte.

Art. 5º - A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo da Polícia Militar ou

Civil do Estado de Minas Gerais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

João Leite

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  a  criação  de  um  mecanismo de

controle no transporte e tráfego de máquinas agrícolas usadas dentro do Estado de

Minas  Gerais,  oferecendo  meios  para  que  a  Polícia  Militar  ou  Civil  possa  exigir

documentação para o transporte das máquinas e, assim, inibir a prática do transporte

de máquinas roubadas dos produtores rurais.

A  criminalidade  nas  zonas  rurais  do  Estado  tem  aumentado,  e  o  alvo  dos

assaltantes  são  as  máquinas  e  implementos  agrícolas.  Face  à  falta  de  efetivo

policiamento em algumas regiões do interior, se faz necessária a fiscalização nas vias

de transporte. O estabelecimento de documentação hábil e confiável, expedida por

órgão de segurança pública,  possibilita  a efetiva fiscalização por  parte da  polícia,

traduzindo-se em medida de resguardo da propriedade dos agricultores. Há que se

estabelecer  regra  para  o  transporte  legal  do  maquinário,  como forma de garantir

também a atividade de empréstimo ou locação dessas máquinas, principalmente na

época das colheitas.

Pelo exposto, conto com o apoio dos demais pares desta Casa para a aprovação

do presente projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 730/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.095/2008)

Altera  a  Lei  nº  13.174,  de  20  de  janeiro  de  1999,  que  proíbe  o  transporte  de

passageiros em pé em veículos de transporte coletivo rodoviário intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.174, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

I - em trechos, não superiores a 50km (cinqüenta quilômetros), do itinerário da linha;

II - em casos de prestação de socorro.

Parágrafo único - Em linha que opera em itinerário preferencialmente urbanizado e

que apresenta intensa movimentação de passageiros ao longo do dia é admitido o

transporte de passageiros em pé até o limite fixado pela Secretaria de Estado de

Transportes  e  Obras Públicas -  Setop -,  observada a  segurança e  o  conforto  do

passageiro.”.

Art. 2º - Suprima-se o § 2º do art. 3º da Lei nº 13.174, de 20 de janeiro de 1999.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A regulamentação  do transporte  de  passageiros  em  pé  no  serviço

coletivo rodoviário intermunicipal é necessária como medida de segurança para os

usuários.  Porém,  o  cumprimento  do  disposto  na  Lei  nº  13.174,  de  20/1/99,  tem

causado  sérios  transtornos  aos  usuários  das  áreas  localizadas  às  margens  das

rodovias.

As empresas, por meio de seus prepostos, em cumprimento à citada lei, têm sido

obrigadas  a  recusar  passageiros  mesmo  quando  o  deslocamento  é  por  poucos

quilômetros,  deixando-os  às  margens  das  rodovias  e  à  mercê  de  intempéries,

enquanto que, logo à frente, pode descer outro passageiro, desocupando a poltrona.

A situação é mais grave quando se trata do último ou do único horário do dia.

Em relação à  penalidade de cassação da concessão ou permissão,  devem  ser

observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 8.987, 13/2/95, e no Decreto

Estadual nº 44.603, de 22/8/2007, os quais estabelecem critérios e procedimentos

para a extinção da delegação.

Para tanto, conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 731/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.849/2008)

Dá denominação ao trecho da Rodovia LMG-748 que liga o trevo da cidade de

Araguari ao entroncamento com a Rodovia BR-365. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Antônio Netinho o trecho da Rodovia LMG-748

que liga o trevo da cidade de Araguari ao entroncamento com a Rodovia BR-365.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O projeto de lei em tela tem como objetivo prestar justa homenagem a

Antônio Lemos de Souza, mais conhecido como Antônio Netinho, cuja trajetória de

vida foi marcada por ações voltadas para o bem-estar da coletividade araguarina.

Destacou-se por ter sido o principal articulador a trabalhar, na primeira metade do

século XX, em defesa de nova demarcação das áreas limítrofes dos Municípios de

Araguari e Indianópolis, com profunda influência na história desse Município.

Antônio Netinho iniciou sua vida profissional dedicando-se à agricultura e pecuária

na Fazenda Santo Antônio, situada no Município de Indianópolis,  e posteriormente

estabeleceu um comércio de secos e molhados nessa cidade e em Araguari. Tornou-

se conhecido, pelos moradores locais, como pessoa empreendedora o que o levou a

ser eleito Vereador, quando assumiu a luta contra o aumento abusivo de impostos,

com o apoio de outros fazendeiros. 

Diante dessas considerações, conto com o apoio dos nobres Deputados a este

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 732/2011

Institui  o  Sistema Estadual  para Prevenção e Alerta de Catástrofes  e Desastres

Naturais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres

Naturais constitui um conjunto de ações e metas organizados de forma a prevenir e

identificar  iminentes  riscos  por  desastres  naturais  dispostos  em  um  sistema

metodológico  desenvolvido  pelo  governo  de  Minas  Gerais,  evitando  tragédias,

calamidades públicas e estados de emergência.

Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo para a montagem do sistema, constituir

o  Fundo  Estadual  Anticatástrofes  destinado  a  captar  recursos  financeiros  para

adquirir ou executar:

I - radares, pluviômetros e satélites;

II - equipamentos de meteorologia para a previsão do tempo;

III  -  mecanismo de alerta e sinalização para a população que vive em áreas de

maior risco;

IV - equipamentos para a criação de um sistema de alarme, para dar conhecimento

à população e informar os procedimentos que a pessoa deve realizar em caso de

risco e emergência;

V - equipamentos sonoros - sirenes e luminosos destinados a rápida evacuação e

desocupação de áreas de risco, caso haja risco de enchentes, transbordamento de

rios, lagoas e lagos e consequente inundação de cidades;

VI - equipamentos para sistemas preventivos de defesa civil;

VII  -  mapeamentos  geológicos,  topográficos,  geomorfológicos,  cartográficos,

geográficos,  hidrológicos,  meteorológicos e  outros  que possam diagnosticar  locais

com potenciais  de deslizamentos,  abalos  sísmicos,  áreas e situações de riscos à

população, com escalas, que impeçam a ocupação desordenada que deixe em perigo

quem vive em encostas;

VIII  -  mapeamento  geotécnico  das  regiões  antes  que  elas  sejam  ocupadas  e

implantação  de  políticas  de  uso  do  solo  adequadas,  evitando  construções  ou  a

permanência de pessoas em áreas de risco;

IX - materiais educativos de procedimentos em situações de emergência;

X  -  realização  de  cursos,  seminários,  ciclos  de  debates,  fóruns  técnicos  e

assemelhados que visem à adoção de políticas de prevenção e alerta de catástrofes

e desastres com a capacitação, o treinamento e a qualificação de unidades de Defesa
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Civil;

XI - obras de infraestrutura para contenção de encostas e drenagem e outras obras

preventivas em rodovias e ferrovias;

XII - estudos de ocupações irregulares e desordenadas;

XIII - implantação de sistema de remoção eficiente de áreas de risco;

XIV - obras de acesso em zonas e comunidades rurais, com ênfase em estradas

vicinais, de modo a evitar isolamento das áreas, ilhamento e alagamentos; 

XV - outros equipamentos e estudos que visem a atingir o objeto disposto nesta lei.

Art. 3º - São recursos do Fundo Estadual Anticatástrofes:

I - as dotações consignadas no Orçamento do Estado e os créditos adicionais;

II  -  10%  (dez  por  cento)  dos  retornos  relativos  a  principal  e  encargos  de

financiamentos concedidos pelo Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos

Ribeirões Arrudas e Onça - Prosam -, criado pela Lei nº 11.399, de 6 de janeiro de

1994, nos termos do inciso III do art. 3º da Lei nº 13.848, de 19 de abril de 2001,

conforme registros na conta de movimentação interna do Fundo;

III - os provenientes da transferência de fundos federais, inclusive os orçamentários

da União que venham a ser destinados ao Fundo Estadual Anticatástrofes;

IV - os provenientes de operação de crédito interna ou externa de que o Estado seja

mutuário;

V - 30% (trinta por cento) provenientes da transferência do saldo dos recursos não

aplicados pelas empresas concessionárias de energia elétrica e de abastecimento

público  que  demonstrarem,  na  forma  que  dispuser  o  regulamento  desta  lei,

incapacidade técnica de cumprir o disposto na Lei nº 12.503, de 30 de maio de 1997,

que criou o Programa Estadual de Conservação da Água;

VI - 10% (dez por cento) da cota destinada ao Estado a título de compensação

financeira por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica,

conforme o disposto nas Leis Federais nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e nº

8.001, de 13 de março de 1990;

VII - 10% (dez por cento) do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais-Fhidro, criado pela

Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999, com nova redação dada pela Lei nº 15.910,
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de 21 de dezembro de 2005 e alterações posteriores;

VIII - os provenientes de doações, contribuições ou legados de pessoas físicas e

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IX - as dotações de recursos de outras origens.

Art. 4º- O Grupo Coordenador do Fundo Estadual Anticatástrofes é integrado por

representantes de cada um dos seguintes órgãos e entidades, indicados na forma

prevista em regulamento:

I - Secretaria de Estado de Defesa Social - Sedes -;

II - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -;

IV  -  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

Semad -;

V - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop -;

VI - Secretaria de Estado de Saúde - SES-;

VII - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -;

VIII - Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz -;

IX - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -;

X - Coordenadoria Estadual de Defesa Civil;

XI - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -;

XII - Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -;

XIII - Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -;

XIV - Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais - CVB-MG -;

XV - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

XVI - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

XVII - Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -;

XVIII - Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

XIX - Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG -;

XX - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG.

Parágrafo  único  -  O  Grupo  Coordenador  será  presidido  pelo  representante  da

Secretaria de Estado de Defesa Social, com atribuições fixadas em regulamento.

Art. 5º - Autoriza o Poder Executivo a criar a Diretoria de Prevenção e Alerta de
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Desastres  Naturais,  vinculada diretamente à Secretaria  Executiva de Defesa Civil,

vinculada  ao  Gabinete  Militar  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para

coordenar programas, projetos e atividades inerentes à prevenção, à preparação, a

respostas e à reconstrução relacionadas com desastres naturais. 

Art. 6º - Fará parte do disposto no “caput” do art. 1º desta lei o Sistema Integrado de

Informações de Defesa Civil.

§  1º  -  A  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil  -  Cedec  -  concentrará  as

informações e os levantamentos das defesas civis municipais de modo a reuni-las e

vinculá-las a um Planejamento Estadual para a Gestão de Riscos. 

§ 2º - O Planejamento Estadual para a Gestão de Riscos disposto no parágrafo

anterior  terá  atribuições  de  fazer  estudos  de  reconhecimento  das  ameaças,  da

suscetibilidade de inundações e das séries históricas de eventos, em três etapas:

I - levantamento e diagnóstico;

II - método de trabalho de campo;

III - desenvolvimento e capacitação.

Art.  7º  -  Caberá  ao  Estado adotar  políticas  de  incentivo  aos  Municípios  para  a

instalação e o funcionamento de uma unidade municipal de defesa civil para atuar em

parceria  com  o  Estado  e  a  União,  adotando  ações  preventivas,  de  preparação,

resposta e reconstrução, desenvolvidas em caráter permanente, ao longo do ano.

Art. 8º - Caberá ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - a adoção

de linhas de crédito específicas para o cumprimento do disposto no artigo anterior.

Art.  9º  -  O  Poder  Executivo  expedirá  o  regulamento  do Fundo  Estadual

Anticatástrofes.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  Todo início de ano temos assistido a cenas trágicas de catástrofes e

desastres naturais. O caso é endêmico, de calamidade pública, e vem à tona todos os

anos com as fortes chuvas características do verão.

Janeiro  está  se  tornando  o  mês  do  “Apocalipse  das  Águas”,  com  enchentes,

soterramentos  e  deslizamentos  em  terras  brasileiras  e  mineiras.  Tragédias  e
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tragédias assolam nossas cidades. 84 é o número dos Municípios que decretaram

situação de emergência com 17 mortes, sendo apenas uma dessas inevitável. 

Tivemos  neste  ano  de  2011  o  triste  retrato  de  17  mortes,  72  pessoas  ficaram

feridas, 17.140 foram os desalojados e 2.360 foram os desabrigados. A Cedec-MG

distribuiu 60 toneladas de alimentos, 6 mil colchões, 5.500 cobertores, 460 quilos de

roupas, além de telhas e rolos de lona.

O  resultado  coloca  em  1º  lugar  entre  os  acidentes  fatais  as  ocorrências  de

soterramento (38%) e, imediatamente a seguir, as vítimas arrastadas por enxurradas

(36%). O “ranking” segue com os casos de desabamento em terceiro (10%). As três

situações  se  poderiam  evitar,  desde  que  os  Municípios  se  preparassem

adequadamente para os períodos das cheias. As circunstâncias dos demais óbitos

são  três:  descarga  atmosférica  (9%);  inundação  de  residência  (5%)  e  queda  de

árvores (2%). Todas tidas como praticamente inevitáveis.

Temos  visto  e  presenciado um  poder  público,  em geral  no  Brasil,  inoperante  e

apático em momentos de rápida desocupação.

A “tragédia das águas” tem sido destaque e tomado conta da mídia no início de

cada ano, reforçando a tese, destacada pela imprensa, da omissão pública.

Este projeto propõe a instituição de um Sistema Estadual para Prevenção e Alerta

de Catástrofes e Desastres Naturais.

A proposição pretende dotar o Estado de mecanismos para a prevenção e o alerta,

agindo  na  fase  anterior,  identificando  riscos  iminentes,  áreas  ameaçadas  e

levantamentos geológicos para identificar melhor as localidades e os terrenos com

probabilidade de deslizamento e danos iminentes, terrenos condenados por estudos e

laudos oficiais.

Autoridades estaduais desconhecem as áreas sujeitas a deslizamentos de terra em

Minas Gerais. De acordo com geólogos, falta um mapeamento dos locais de risco. O

estudo seria instrumento fundamental para evitar tragédias em regiões montanhosas

onde há ocupações urbanas.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec - alega que cada Município é

responsável pelo levantamento - que nem todos fazem -, mas o órgão não concentra

essas informações. Em Minas Gerais, 667 cidades têm defesa civil, mas apenas 200
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funcionam efetivamente.

Com a implantação do Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e

Desastres  Naturais,  com  o  consequente  mapeamento  em  todas  as  regiões,

poderemos  ter  aproximadamente  em  cinco  anos  uma  possibilidade  de  erradicar

mortes em consequência de deslizamentos de terra.

A ocupação desordenada é uma grande preocupação, pois deixa os locais sujeitos

a deslizamentos. Construções em encostas costumam remover a cobertura vegetal

do terreno e acabam por bloquear os canais por onde a água deveria escorrer. Assim,

a urbanização desordenada,  com cortes  inadequados nos barrancos, e a falta  de

drenagem, por exemplo, induzem a movimentação de terra.

De acordo com reportagem do jornal “Estado de Minas” (23/1/2011), mais de 80%

das mortes registradas no período de janeiro de 2011 poderiam ter sido evitadas com

ações preventivas da administração pública. Estudo mostrou que prevenção poderia

ter evitado 106 das 126 mortes em Minas entre 2005 e o início de 2010.

A falta  de  investimento  em  prevenção  desaba  sob a  forma  de tragédias  sobre

famílias que ocupam áreas de risco. Nos últimos cinco anos, 84% das mortes nos

períodos chuvosos em Minas Gerais estão relacionadas com o descaso e a falta de

preparo de órgãos da administração pública com a tarefa de evitar vítimas.

O governo federal estima que existam 500 áreas de risco no país, onde moram

cerca de 5 milhões de pessoas. Além dessas áreas mais perigosas, haveria outras

300 sujeitas a inundações.

Minas tem que sair na frente e adotar seus próprios mecanismos de prevenção e

alerta, de forma a proteger o seu povo e a sua gente. Prevenir para não remediar.

Planejamento é a palavra-chave para conter a expansão desenfreada das cidades,

para evitar a ocupação desordenada, seja às margens de rios, seja em encostas. 

Dados e estudos poderão demonstrar a necessidade de aumento do número de

servidores  para  reforçar  a  defesa civil.  Inicialmente,  pretende-se  que  seja  feita  a

realocação de pessoal do próprio governo.

Para que o governo possa montar um Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de

Catástrofes e Desastres Naturais, mister se faz de canalizar recursos para tal. Assim

propomos  a  instituição  do  Fundo  Estadual  Anticatástrofes,  destinado  a  captar
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recursos financeiros para adquirir equipamentos e executar ações e estudos nessa

área.

Nossa proposta consiste em criar,  em Minas Gerais,  um sistema anticatástrofes,

para que Minas Gerais tenha preparo para prevenir  catástrofes naturais,  tornando

mais eficiente a capacidade de prevenção de fenômenos climáticos.

A falta de alertas preventivos levou à morte inúmeros brasileiros e mineiros, o que

nos faz preocupar em ter um sistema que realmente possa servir de prevenção a

catástrofes e desastres naturais.

Reconstruir cidades custa 10 vezes mais que prevenir desastres naturais. Estudo

do PV revela que os gastos com a prevenção de desastres ambientais não chegam a

10%  no  Brasil.  A  nota  técnica  traz  a  relação  entre  recursos  orçamentários  e

financeiros destinados à prevenção e à reconstrução.

O estudo técnico feito pela liderança do PV na Câmara dos Deputados revelou que

os  recursos  destinados  à  resposta  e  à  reconstrução  de  Municípios  atingidos  por

desastres naturais  no Brasil  são,  em média,  10 vezes maiores do que o dinheiro

destinado a ações e políticas de preparação e de prevenção de tragédias.

Os gastos efetivos com prevenção de calamidades no País não chegam a 10% dos

recursos autorizados no orçamento geral da União. A pesquisa, feita a partir de dados

do  Sistema de  Administração  Financeira  -  Siafi  -,  mostra  que  o  uso  do  dinheiro

destinado à prevenção tem sido “extremamente ineficiente”.

Segundo comparações, em 2009 (ano seguinte às enchentes que assolaram Santa

Catarina,  afetando  mais  de  1.500.000  pessoas),  dos  mais  de  R$646.000.000,00

previstos  para  gastos  com prevenção em todo o  Brasil,  apenas R$47.200.000,00

foram utilizados, representando um percentual de uso apenas de 7,3% do total de

recursos.

O estudo aponta que, com maior eficiência, tem sido utilizado o dinheiro destinado à

reconstrução de casas, ruas, pontes, escolas, hospitais e outros espaços públicos,

após as tragédias terem ocorrido. Ainda assim, como mostra a pesquisa, as respostas

do Estado não chegam a 60% do previsto. Em 2009, ano em que mais se gastou com

reconstrução e respostas após desastres naturais,  em comparação com dois anos

anteriores, a União despendeu apenas 58,97% dos recursos previstos.
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Realizar efetivamente “campanhas publicitárias e outras atividades que mostrem,

claramente, a toda a população quão negativo é a não observância dos pressupostos

técnicos” previstos em lei é uma das sugestões que o PV dá em termos de ações

para  evitar  as  graves  consequências  que  o  Brasil  tem  sofrido  com  as  tragédias

decorrentes de fenômenos naturais e agravadas por ocupações irregulares.

Sugerimos a criação de uma diretoria de prevenção e alerta de desastres naturais

vinculada diretamente à Secretaria Executiva de Defesa Civil, vinculada ao Gabinete

Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, para exclusivamente coordenar

programas, projetos e atividades inerentes à prevenção, à preparação, a respostas e

à reconstrução relacionadas com desastres naturais.

-  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 733/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.749/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de

Capitólio - Aciac, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e

Agropecuária de Capitólio - Aciac -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  Comercial,  Industrial  e

Agropecuária de Capitólio  - Aciac -,  consiste em sustentar e defender,  perante os

poderes públicos e onde quer que se faça necessário, os interesses e as aspirações

de seus associados.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

Turismo,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 734/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.774/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Caminho da Serra, com sede no

Município de Lima Duarte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação Cultural  Caminho da

Serra, com sede no Município de Lima Duarte.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  principal  finalidade  da  Associação  Cultural  Caminho  da  Serra

consiste em trabalhar pelo resgate e valorização dos bens culturais de Lima Duarte,

como  artesanato,  culinária,  divertimento,  tradições,  costumes  e  manifestações

artísticas, bem como incentivar iniciativas de geração de renda não agressivas ao

meio ambiente e autossustentáveis.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 735/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.970/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Portadores  de  Necessidades

Especiais de São Sebastião do Paraíso -  Integrar -, com sede no Município de São

Sebastião do Paraíso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Necessidades  Especiais  de  São Sebastião  do  Paraíso  -  Integrar  -,  com  sede  no

Município de São Sebastião do Paraíso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A principal finalidade da Associação dos Portadores de Necessidades

Especiais de São Sebastião do Paraíso - Integrar - consiste em reunir pessoas com

qualquer  tipo  de  deficiência  ou  necessidade especial  sob a  égide  da Associação,

atuando na implementação de medidas que visem a obter melhoria em condição de

existência,  mediante  atuação junto à  comunidade,  às famílias,  às  entidades  e  ao

poder público, para ampliação da assistência, da reabilitação, da saúde, do amparo,

da  capacitação  profissional  e  do  aproveitamento  da  mão  de  obra  das  pessoas

portadoras de deficiência ou necessidades especiais, a fim de promover sua plena

integração e inclusão na sociedade.

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 da

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 736/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 118/2007)

Dispõe  sobre  a  celebração  de  parcerias  entre  o  poder  público  e  entidades  e

organizações de assistência social, para a execução de ações no âmbito da política

de assistência social, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Para execução das ações no âmbito da política pública de assistência

social no Estado de Minas Gerais poderão ser celebradas parcerias, sob a forma de

convênios,  entre  o  Executivo  e  entidades  e  organizações  de  assistência  social,

constituindo  a  rede  socioassistencial  estadual,  com  a  finalidade  de  assegurar  o

disposto  na  Lei  Orgânica  de  Assistência  Social  -  Lei  Federal  nº  8742,  de  7  de

dezembro de 1993, e na Política Estadual de Assistência Social.

Art.  2º  -  Rede socioassistencial  é  um conjunto  integrado de ações  de iniciativa

pública e da sociedade, que ofertam benefícios, serviços, programas e projetos de

proteção  social  básica  e  especial,  de  forma articulada e  hierárquica  por  nível  de
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complexidade.

Art.  3º  -  Consideram-se,  para  efeitos  desta  lei,  entidades  e  organizações  de

assistência social  aquelas constituídas sem fins lucrativos,  com finalidade pública,

que realizam, de forma continuada e permanente, serviços, programas,  projetos e

benefícios de proteção social básica e especial, ou atuam no assessoramento e na

defesa de direitos socioassistenciais.

§ 1º - Caracterizam as entidades e organizações de assistência social:

I - serem pessoas jurídicas de direito privado, legalmente constituídas;

II - terem expressos, em seu relatório da atividades, objetivos conforme a Loas e o

Plano Estadual de Assistência Social;

III - realizarem atendimento ou defesa de direitos na área de assistência social de

forma permanente;

IV  -  garantirem  o  acesso  gratuito  dos  usuários  aos  serviços,  sendo  vedada  a

cobrança de qualquer espécie;

V -  aplicarem rendas, recursos ou resultado operacional  no desenvolvimento de

seus objetivos institucionais;

VI - garantirem a transparência nas suas ações, comprovada por meio de planos de

trabalho,  relatórios  ou  balanços  sociais  ao  Conselho  de  Assistência  Social

competente.

Art.  4º  -  Constitui  objetivo  da  celebração das  parcerias  de  que  trata  esta  lei  a

execução  de  ações  para  o  enfrentamento  concreto  e  eficaz  da  condição  de

vulnerabilidade e risco da família e do indivíduo, decorrente da pobreza, da ausência

de renda ou de acesso aos serviços públicos, dos ciclos de vida, da fragilização de

vínculos afetivos, da discriminação etária,  étnica, de gênero ou por deficiência, da

desvantagem  pessoal  resultante  de  deficiências,  da  ameaça  ou  da  violação  dos

direitos,  do  uso  de  substâncias  psicoativas,  da  violência  no  núcleo  familiar,  da

inserção precária ou não-inserção no mercado de trabalho formal e informal ou de

estratégias  e  alternativas  diferenciadas  de  sobrevivência  que  representem  risco

pessoal e social. 

Art. 5º - O Estado poderá estabelecer convênio nos seguintes casos:

a) nos Municípios não habilitados, na gestão inicial, básica e plena;
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b)  na  oferta  de  serviços  regionalizados  de  proteção  especial  de  média  e  alta

complexidade;

c) na implantação de consórcios públicos intermunicipais;

d) na implantação e execução de projetos de inclusão produtiva;

e)  na  execução  de  programas  de  capacitação  de  gestores,  profissionais,

conselheiros e prestadores de serviços;

f) na instalação do sistema estadual de monitoramento e avaliação das ações de

assistência social;

g) na elaboração de diagnósticos que subsidiem a elaboração do Plano Estadual de

Assistência Social;

h) nas ações da política de assistência social que competem ao Estado.

Art.  6º  -  Os  convênios  obedecerão  à  Política  Estadual  de  Assistência  Social,

observados os seguinte princípios:

I  -  supremacia do atendimento às  necessidades sociais  sobre as  exigências  de

rentabilidade econômica; 

II  -  universalização  dos  direitos  sociais,  a  fim  de tornar  o  destinatário  da  ação

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios

e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se

qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV  -  igualdade  de  direitos  no  acesso  ao  atendimento,  sem  discriminação  de

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais,

bem  como  dos  recursos  oferecidos  pelo  poder  público  e  dos  critérios  para  sua

concessão; 

VI - complementaridade entre o poder público e as entidades e organizações de

assistência  social  na  prestação  de  serviços  à  população,  assegurado  o  caráter

público do atendimento;

VII  -  igualdade  de  oportunidade  para  assinatura  de  convênios,  com  ampla

publicidade desde sua proposição até a homologação;

VIII  -  participação  da população,  por  meio  de  organizações  representativas,  na
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formulação  das  políticas  de  assistência  social  e  no  controle  das  ações  sociais

desenvolvidas.

Parágrafo único - É característica básica das parcerias de que trata esta lei a mútua

disponibilização de recursos entre o Estado e as entidades.

Art. 7º - Os convênios deverão conter cláusulas prevendo:

a) publicidade obrigatória das atividades pelas entidades conveniadas; 

b) cumprimento dos padrões de qualidade próprios da atividade;

c) compromisso das entidades com as deliberações dos Conselhos Municipais e

Estadual de Assistência Social com as diretrizes da Política Estadual de Assistência

Social e com as ações de democratização da gestão dos serviços prestados.

Parágrafo  único  –  Para  entidades  que  apresentem  despesas  com  pessoal,  o

convênio preverá o repasse de recursos em 13 (treze) parcelas.

Art. 8º - As entidades e organizações de assistência social, para firmar convênio

para a prestação de ações de assistência social, deverão:

I  -  ser  registradas  no  Conselho  de  Assistência  Social  de  seu  Município  ou  no

Conselho Estadual de Assistência Social, quando for o caso, conforme disposto no

art. 9º da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

II - ser registradas no conselho setorial específico, se recomendado pela legislação

em vigor;

III - estar vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social e à Política Estadual

de Assistência Social;

IV - desenvolver ações de assistência social sem fins lucrativos;

V  -  ter  condições  técnicas  e  materiais  para  garantir  os  padrões  de  qualidade

próprios da atividade;

VI - apresentar plano, em conformidade com as exigências da Lei Federal nº 8.742,

de 1993;

VII - apresentar escrituração contábil comprobatória das receitas e da aplicação de

recursos;

VIII - estar subordinadas ao controle social;

IX  -  desenvolver  ações  que  tenham  centralidade  na  família  e  garantam  a

convivência familiar e comunitária.
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Art. 9º - As propostas para a assinatura de convênio serão analisadas pelo órgão

competente,  sendo  submetidas,  posteriormente,  ao  Ceas,  para  apreciação  e

aprovação, em reunião pública regionalizada.

Parágrafo único -  Em caso de empate  entre entidades candidatas a  celebrar  o

mesmo  convênio,  caberá  ao  órgão  competente  e  ao  Ceas  indicar  a  vencedora,

observados os critérios de qualidade definidos por este Conselho e pelos conselhos

específicos.

Art. 10 - Serão automaticamente renovados, na forma da lei, os convênios que:

I - preencham os requisitos legais;

II - comprovem qualidade no atendimento;

III - tenham demanda justificada.

§ 1º - Os convênios firmados que atendam ao disposto neste artigo não poderão ser

rescindidos pelo poder público sem prévia autorização do Ceas.

§ 2º - Caso seja rescindido o convênio, será garantida a manutenção dos recursos

para  o  mesmo  tipo  de  atendimento  e  para  a  mesma  região,  desde  que  exista

demanda justificada.

Art. 11 - Cabe à entidade conveniada:

I - apresentar ao órgão estadual competente:

a) plano anual de trabalho contendo o plano de custos, de custeio e de aplicação

dos  recursos  públicos  recebidos  pelo  convênio,  bem  como  a  contrapartida  da

entidade;

b) prestação de contas mensal junto ao órgão gestor, incluindo o relatório mensal

de atendimento;

c) avaliação anual da qualidade das ações prestadas, conforme o estabelecido nos

arts. 6º, 7º e 8º desta lei;

II - informar aos usuários sobre o padrão de qualidade e o caráter público das ações

a que têm direito por força do convênio;

III - prestar aos órgãos públicos e à Assembléia Legislativa informações solicitadas

com relação ao convênio.

Art. 12 - Cabe ao Executivo:

I - garantir no orçamento anual, em dotações específicas, nos respectivos fundos,
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os recursos necessários ao cumprimento dos convênios;

II - demonstrar ao Ceas a suficiência de recursos alocados no Orçamento Estadual

para manutenção dos convênios;

III - convocar, para as reuniões públicas regionalizadas, indicadas no art. 9º, o Ceas

e os conselhos setoriais  específicos,  de  acordo com a natureza do serviço a ser

conveniado;

IV - garantir a capacitação e o treinamento dos recursos humanos que operam as

ações conveniadas;

V - proceder à fiscalização da qualidade da assistência prestada e da aplicação dos

recursos alocados e respectiva contabilização;

VI  -  tornar  público,  por  meio  do  diário  oficial  do  Estado,  o  extrato  do  convênio

realizado;

VII - estabelecer política de supervisão da rede conveniada, definindo normas e

procedimentos para execução dos serviços.

Parágrafo único - Deverá o órgão estadual competente manter cadastro único das

entidades registradas conforme exigido nos incisos I  e II do art.  8º,  divulgando as

informações através do diário oficial do Estado - “Minas Gerais”.

Art. 13 - Para o estabelecimento de parcerias, o Executivo publicará no diário oficial

do Estado:

I - a justificativa da necessidade de implantação de ações sociais específicas, em

conformidade com o Plano Estadual e com a Política Estadual de Assistência Social;

II - indicação da região em que se localizará o atendimento;

III  -  indicação  da  forma  e  dos  prazos  de  apresentação  de  proposta  pelos

interessados;

IV -  a homologação do convênio firmado, o prazo e os padrões de qualidade a

serem assegurados.

Art. 14 - Aplica-se à celebração dos convênios de que trata esta lei a legislação

estadual e a federal pertinentes, especialmente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho

de 1993.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.
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André Quintão

Justificação: A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência Social

-  Loas,  1993,  -  consagraram a  assistência  social  como política  pública,  dever  do

Estado e direito do cidadão. Integrando o chamado tripé da seguridade social, ao lado

da saúde e da previdência social, a assistência social passou a incorporar o sistema

de  proteção  social  brasileiro,  tornando-se  política  não  contributiva,  de

responsabilidade do Estado e acesso universal.

A Loas regulamentou os preceitos constitucionais garantindo a provisão de mínimos

sociais  através  de  um  “conjunto  integrado  de  ações  de  iniciativa  pública  e  da

sociedade”. Instituiu um modelo de gestão descentralizado e participativo, constituído

pelas três esferas de governo, com comando único das ações, e pelas entidades e

organizações  de  assistência  social.  Definiu,  além  disso,  os  instrumentos  para  a

gestão da política, a saber: criação dos conselhos e fundos e elaboração dos planos

de assistência social. 

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS -, aprovada em 2004, instituiu o

Sistema Único de Assistência Social - Suas - assegurando o caráter de política de

proteção  social  através  da  implantação  de  ações  de  proteção  básica  e  proteção

especial  desenvolvidas  pela  rede  socioassistencial.  De  acordo  com  a  Norma

Operacional Básica - NOB/2005 -, a rede socioassistencial,  que integra o Suas, é

constituída por um conjunto de serviços públicos desenvolvidos pelo Estado e pelas

entidades e organizações de assistência social, de forma complementar. Desta forma,

as  entidades  de  assistência  social  são  prestadoras  de  serviço  e  co-gestoras  da

política.  O  Estado,  além  de  responsável  pela  condução  e  execução  da  política,

deverá constituir a rede e normatizar e monitorar os serviços socioassistenciais.

Portanto, todas as legislações e normatizações existentes consideram as entidades

e  organizações  de  assistência  social  como  co-responsáveis  pela  execução  dos

serviços e pela defesa dos direitos socioassistenciais.

Considerando as entidades e as organizações de assistência social como parceiras

da  política  pública  de  assistência  social,  o  projeto  de  lei  que  ora  apresentamos

pretende constituir a rede socioassistencial em Minas Gerais, através da celebração

de convênios entre o poder público estadual e as entidades. 
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O projeto de lei em tela estabelece a gestão democrática dos convênios através de

processo transparente e participativo, que envolve o poder público, as entidades e o

Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, reforçando, desta forma, o controle

social. Cabe ao poder público estadual a divulgação da justificativa da demanda e dos

critérios necessários para o estabelecimento dos convênios, através da publicação no

diário oficial. As entidades e o Ceas participam, em conjunto com o órgão gestor, de

reuniões  regionalizadas  que  irão  avaliar  a  demanda  e  selecionar  as  entidades  a

serem conveniadas.

O projeto de lei  determina a renovação automática dos convênios que possuem

demanda  justificada,  comprovem  a  qualidade  do  atendimento  e  preencham  os

requisitos legais, assegurando o caráter continuado dos serviços de proteção social

básica  e  especial,  bem  como a  qualidade  das  ações  prestadas  aos  usuários  da

política  de  assistência  social.  A  rescisão  de  convênio  só  poderá  ser  efetuada

mediante  autorização  do  Ceas  e,  caso  permaneça  a  demanda  da  prestação  do

serviço,  seus  recursos  deverão  ser  garantidos  para  a  mesma região.  Determina,

também, que para as entidades que possuem despesas com pessoal seja efetuado o

pagamento da 13ª parcela, além de assegurar a capacitação dos recursos humanos

que atuam nas entidades.

As entidades e organizações de assistência social, para estabelecer convênios com

o poder público,  deverão estar integradas ao Suas e executar ações que estejam

vinculadas  à  política  e  ao  plano  estadual  de  assistência  social.  Ficam  também

assegurados  os  recursos  para  a  execução  dos  convênios,  em  dotações

orçamentárias específicas que deverão ser previamente aprovadas pelo Ceas.

Pela relevância social da matéria e pela necessidade de sua imediata aprovação,

em virtude da inexistência de regulamentação específica para a área, confiamos na

incondicional aprovação desta proposta pela Casa.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 737/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 120/2007)

Dá nova redação ao inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de
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2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA -, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a

ter a seguinte redação:

"Art. 1º - .......................................................

III - veículo de pessoa portadora de deficiência;".

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

André Quintão

Justificação: A redação original da lei concede isenção do IPVA apenas ao portador

de deficiência física que tenha o seu veículo adaptado. O projeto propõe ampliar esse

benefício a todos os portadores de deficiência, não importando se ele é o condutor do

veículo. Entendo que todos os portadores de deficiência, seja sensorial, seja física,

seja mental, devam receber esse benefício, uma vez que a dificuldade de locomoção

na cidade é semelhante para todos eles e o sistema de transporte público ainda é

precário no atendimento dessas pessoas. 

- 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 738/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 508/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Santana do Riacho e

Comunidades Rurais - ACSRCR -, com sede no Município de Santana do Riacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

do Riacho e Comunidades Rurais - ACSRCR -, com sede no Município de Santana do

Riacho.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

André Quintão

Justificação:  A Associação  Comunitária  de  Santana  do  Riacho  e  Comunidades
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Rurais - ACSRCR -, com sede no Município de Santana do Riacho, tem por objetivo

buscar a melhoria da qualidade de vida da comunidade, por meio de ações como:

educação complementar à distância; educação ambiental ; ações básicas de saúde,

protegendo a saúde da família, da maternidade à terceira idade; geração de renda

para auto-sustentação das famílias por meio de formação profissional.

Assim, a Associação vem-se comprometendo na luta pela melhoria da qualidade de

vida da população.

- 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 739/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.678/2007)

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Luíza de Azevedo Meyer, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Luíza de Azevedo

Meyer, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

André Quintão

Justificação: O Instituto Cultural Luíza de Azevedo Meyer, com sede no Município

de Belo Horizonte, foi fundado em 2002 e é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.

Tem  por  finalidade  a  promoção  do  desenvolvimento  cultural  e  educacional  de

crianças  e  adolescentes,  possibilitando  seu  acesso  a  expressões  artísticas  e

culturais.

- 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 740/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.477/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede no Município de
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Pratápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nova Aliança, com sede

no Município de Pratápolis.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

André Quintão

Justificação: A Associação Nova Aliança, com sede no Município de Pratápolis, é

uma instituição beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos e sem caráter religioso,

fundada em 20/5/2004. Tem por finalidade prestar serviços comunitários para pessoas

da terceira idade residentes no Município. Atualmente, atende mais de 200 pessoas

em grupos de convivência.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

formalmente instruído conforme as exigências da 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 741/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.523/2009)

Dispõe  sobre  a  Política  Estadual  de  Alimentação  Escolar  no  Estado  de  Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Alimentação Escolar no Estado de

Minas Gerais, com os objetivos de:

I - garantir aos alunos da educação básica da rede estadual de ensino o acesso

permanente à alimentação saudável e adequada, como parte integrante da Política

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável;

II  -  contribuir  para  o  crescimento  e  o  desenvolvimento  biopsicossocial,  a

aprendizagem, o rendimento escolar, a formação de hábitos alimentares saudáveis e
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a  promoção  da  saúde  dos  alunos,  por  meio  de  ações  de  educação  alimentar  e

nutricional e da oferta de refeições que cubram as necessidades nutricionais durante

a permanência na escola.

§ 1º -  A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e

dever do Estado.

§ 2º - Entende-se por alimentação escolar todo e qualquer alimento oferecido pela

instituição de ensino, ou pessoa por ela autorizada, no ambiente escolar, durante a

permanência do aluno na escola.

Art. 2º - São diretrizes da Política Estadual de Alimentação Escolar:

I - a utilização da alimentação saudável e adequada, compreendendo o emprego de

alimentos  variados  e  seguros,  que  respeitem  a  cultura  e  as  tradições  locais,

contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do

rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde,

inclusive dos que necessitem de atenção específica;

II  -  a  inclusão  da  educação  alimentar  e  nutricional  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem, perpassando o currículo  escolar,  abordando o tema alimentação e

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida;

III - a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de

educação básica;

IV - a participação da comunidade no controle social e no acompanhamento das

ações realizadas pelo Estado;

V - o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de

gêneros alimentícios produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura

familiar e pelos empreendedores familiares, priorizando as comunidades tradicionais

indígenas e de remanescentes de quilombos; 

VI - o direito à alimentação escolar, com vista à garantia do acesso ao alimento de

forma igualitária,  respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de

saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontrem

em vulnerabilidade social.

Art.  3º  -  Para  a  promoção  e  a  regulamentação  da  alimentação  saudável  nas

escolas, serão implementadas as seguintes ações pelos diversos gestores:
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I - definição de estratégias, em conjunto com a comunidade escolar, para favorecer

escolhas saudáveis;

II  -  capacitação  dos  profissionais  envolvidos  com  alimentação  na  escola  para

produção de alimentos saudáveis;

III  -  desenvolvimento  de  estratégias  de  informação às famílias,  enfatizando sua

corresponsabilidade e a importância de sua participação nesse processo;

IV  -  criação  de  condições  para  a  adequação  dos  locais  de  produção  e  do

fornecimento  de  refeições  às  boas  práticas  para  serviços  de  alimentação,

considerando a importância do uso da água potável para consumo;

V - restrição à oferta e à venda de alimentos com alto teor de gordura, gordura

saturada, gordura trans,  açúcar  livre e sal,  desenvolvendo opções de alimentos e

refeições saudáveis na escola; 

VI - ampliação da oferta e promoção do consumo de frutas, legumes e verduras;

VII - divulgação de opções saudáveis pelos serviços de alimentação da escola;

VIII - divulgação da experiência da alimentação saudável para outras escolas, por

meio da troca de informações;

IX - promoção contínua da educação nutricional, através da formação de hábitos

alimentares  saudáveis,  do  monitoramento  do  estado  nutricional  dos  alunos  e  da

ênfase nas ações de prevenção e controle dos distúrbios nutricionais;

X - incorporação do tema da alimentação saudável no projeto político-pedagógico

da escola,  perpassando todas  as  áreas  de  estudo e  propiciando experiências  no

cotidiano das atividades escolares.

Art.  4º  -  O  Orçamento  do  Estado  deverá  prever  destinação  específica  para

cofinanciamento da alimentação escolar.

§ 1º - O Orçamento do Estado deverá complementar os recursos repassados pela

União  para  aquisição  de  alimentos  e  melhoria  da  eficiência  do  programa,  com

investimentos em quadro técnico, capacitação e formação de pessoal.

§  2º  -  A vinculação  do  Orçamento  Estadual  para  a  alimentação  escolar,  como

atividade permanente da administração pública, visa à:

I - ampliação do valor “per capita” da alimentação escolar, de forma a suplementar

os  recursos  destinados  pelo  governo  federal  para  aquisição  e  fornecimento  de
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alimentos saudáveis,  observados os princípios  da  Política Estadual  de Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável;

II - aquisição de no mínimo 30% (trinta por cento) de alimentos provenientes da

agricultura familiar para alimentação escolar;

III  -  capacitação  em  planejamento  e  execução  do  programa  estadual  de

alimentação escolar; 

IV - contratação de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética para os quadros

das escolas; 

V  -  aquisição  de  equipamentos  para  as  cozinhas  das  escolas  e  de  vestuário

adequado para os profissionais da alimentação responsáveis pela manipulação dos

alimentos.

§ 3º - Os recursos financeiros serão repassados pelo Estado automaticamente, em

parcelas, aos Municípios e às escolas estaduais e municipais, sem necessidade de

convênio,  ajuste,  acordo  ou  contrato,  mediante  depósito  em  conta-corrente

específica.

§  4º  -  Os  recursos  financeiros  repassados  pela  União  serão  incluídos  nos

Orçamentos do Estado e serão utilizados exclusivamente na aquisição de gêneros

alimentícios.

§ 5º - O montante dos recursos financeiros a ser repassado será calculado com

base no número de alunos matriculados na educação básica pública, conforme os

dados  oficiais  de  matrícula  obtidos  no  censo  escolar  realizado pelo  Ministério  da

Educação.

§ 6º - Excepcionalmente, para os fins deste artigo, a critério do Conselho Estadual

de  Alimentação  Escolar,  serão  considerados  como  parte  da  rede  estadual  e

municipal, ainda, os alunos matriculados em:

I - creches, pré-escolas e escolas do ensino fundamental e médio qualificadas como

entidades filantrópicas ou por elas mantidas, inclusive as de educação especial; 

II - creches, pré-escolas e escolas comunitárias de ensino fundamental e médio,

conveniadas com o Estado e os Municípios.

§  7º  -  É  facultado  ao  Estado  firmar  convênios  ou  similares  com  núcleos,

associações e entidades representantes das comunidades indígenas e quilombolas
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que estejam sob a circunscrição de mais de um Município e que tenham condição de

adquirir e distribuir os gêneros alimentícios, visando ao oferecimento de alimentação

escolar  aos  alunos  das  escolas  localizadas  em  áreas  tradicionalmente  ocupadas

pelos índios e remanescentes de quilombos.

§  8º  -  A  aquisição,  o  preparo  e  a  distribuição  da  alimentação  escolar  serão

realizados por ente público, excetuando-se as situações previstas no § 6º deste artigo

e no art. 5º desta lei.

Art.  5º  -  É  facultado  ao  Estado  repassar  os  recursos  financeiros  recebidos  do

Programa Nacional  de Alimentação Escolar -  PNAE - as unidades executoras das

escolas  de  educação  básica  pertencentes  à  sua  rede  de  ensino,  observado  o

disposto nesta lei, no que couber.

§ 1º - As normas e os critérios para que o Estado e os Municípios repassem os

recursos  financeiros  às  unidades  executoras  ou  às  entidades  executoras  serão

estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação - FNDE.

§  2º  -  Cabe  ao  Estado  a  abertura  de  conta  bancária  específica  em  favor  das

unidades executoras dos seus respectivos estabelecimentos de ensino.

Art.  6º  -  O  Estado  poderá  transferir  aos  Municípios  a  responsabilidade  pelo

atendimento  aos  alunos  matriculados  nos  estabelecimentos  estaduais  de  ensino

localizados  nas  suas  respectivas  áreas  de  jurisdição,  e,  nesse  caso,  autorizar

expressamente o repasse direto ao Município, por parte do FNDE, da correspondente

parcela de recursos calculados na forma desta lei.

Parágrafo  único  -  A autorização  de  que  trata  o  “caput”  será  encaminhada  ao

FNDE,com a devida anuência do Município, no mês de janeiro do mesmo ano em que

se  der  o  atendimento  e  somente  poderá  ser  revista  no  mês  de  janeiro  do  ano

seguinte.

Art.  7º  -  O  Estado  apresentará  ao  FNDE  a  prestação  de  contas  do  total  dos

recursos recebidos, constituída do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-

Financeira,  do  Relatório  Anual  de  Gestão  do  PNAE,  do  parecer  conclusivo  do

Conselho  de  Alimentação  Escolar  sobre  a  execução  do  programa  e  ainda  dos

extratos bancários da conta-corrente e das aplicações financeiras realizadas.
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§ 1º - A autoridade responsável pela prestação de contas que inserir ou fizer inserir

documentos ou declaração falsa ou diversa da que deveria ser inscrita, com o fim de

alterar  a  verdade  sobre  o  fato,  será  responsabilizada  civil,  penal  e

administrativamente.

§ 2º - O Estado manterá em seus arquivos, em boa guarda e organização, pelo

prazo de cinco  anos  contados da data  de aprovação da prestação de contas  do

concedente,  os  documentos  a  que  se  refere  o  “caput”,  juntamente  com  os

comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na

forma desta lei,  ainda que a execução esteja a cargo das respectivas escolas,  e

estarão obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas do

Estado, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e ao

Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

§ 3º - Para consecução do disposto no § 1º do art. 10, no caso da impossibilidade

de  o  agricultor  ou  empreendedor  familiar,  assentamentos  da  reforma  agrária,

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas emitirem nota fiscal

do  gênero  alimentício  fornecido,  poderão  ser  aceitos  outros  documentos

comprobatórios admitidos em lei.

Art. 8º - O Estado implementará, segundo suas competências próprias ou na forma

de rede integrada com os entes da Federação, mecanismos adequados à fiscalização

da execução da Política Estadual de Alimentação Escolar.

Art. 9º - A responsabilidade técnica pela alimentação escolar no Estado caberá a

nutricionista, a quem compete a elaboração dos cardápios, com utilização de gêneros

alimentícios  básicos,  respeitando-se  as  referências  nutricionais,  os  hábitos

alimentares,  a  cultura  e  a  tradição  alimentar  da  localidade,  pautando-se  na

sustentabilidade, na diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e

adequada.

§ 1º - O cardápio da alimentação escolar deve suprir no mínimo 30% (trinta por

cento) das necessidades nutricionais diárias para os alunos das creches e escolas

indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de quilombos e 15% (quinze

por cento) para os demais alunos;

§ 2º - Na elaboração dos cardápios da alimentação escolar, o planejamento deverá



1577
____________________________________________________________________________

contemplar alimentos do tipo consumíveis em seu estado natural, semi-elaborados e

elaborados, dando prioridade aos dois primeiros;

§ 3º - Para os fins desta lei, são adotadas as seguintes definições:

I - alimentos consumíveis em seu estado natural: os de origem vegetal ou animal,

cujo  consumo  imediato  exige  apenas  a  remoção  da  parte  não  comestível  e  os

tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação;

II  -  alimentos semi-elaborados:  os  de origem vegetal  ou animal  utilizados como

matéria-prima e que necessitam sofrer tratamento e transformação de natureza física,

química ou biológica, adicionada ou não a outras substâncias permitidas;

III  -  alimentos  elaborados:  os  compostos  ou  derivados  de  alimentos  semi-

elaborados ou de alimentos consumíveis em seu estado natural, obtidos por processo

tecnológico  adequado,  podendo  conter  adição  de  outras  substâncias  permitidas,

observadas, em sua composição nutricional, as diretrizes da alimentação saudável.

§ 4º - O Estado proporá projeto de lei criando os cargos de nutricionista, técnico em

nutrição e dietética, cozinheiro e auxiliar de cozinha, no prazo de cento e vinte dias a

contar  da  publicação  desta  lei,  prevendo  pelo  menos  um  nutricionista  por

superintendência regional de ensino;

§ 5º - O Estado realizará concurso público para contratar nutricionistas, técnicos em

nutrição  e  dietética,  cozinheiros  e  auxiliares  de  cozinha  para  compor  o  quadro

permanente, a fim de garantir estabilidade e permanência do profissional na função e

viabilizar a qualificação dessas atividades.

Art. 10 - A aquisição dos gêneros alimentícios obedecerá ao cardápio planejado por

nutricionista e será realizada, sempre que possível, na mesma localidade da escola.

§  1º  -  Do  total  dos  recursos  financeiros  destinados  à  alimentação  escolar,  no

mínimo  30%  (trinta  por  cento)  deverá  ser  utilizado  na  aquisição  de  gêneros

alimentícios  da  agricultura  familiar  e  do  empreendedor  familiar,  priorizando  os

assentamentos  da  reforma  agrária,  as  comunidades  tradicionais  indígenas  e

comunidades quilombolas.

§ 2º - A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o

procedimento  licitatório,  observando-se  os  princípios  inscritos  no  art.  37  da

Constituição Federal, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no
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mercado local, observando-se que os alimentos atendam às exigências do controle

de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria.

§ 3º - A observância do percentual previsto no “caput” será disciplinada pelo FNDE

e poderá ser dispensada quando presentes uma das seguintes circunstâncias:

I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente, observado o §

3º do art. 7º desta lei;

II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.

Art. 11 - Compete à Secretaria do Estado de Educação propor ações educativas

que perpassem pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o

desenvolvimento  de  práticas  saudáveis  de  vida,  na  perspectiva  da  segurança

alimentar e nutricional.

Art. 12 - Compete ao Estado: 

I  -  garantir que a oferta da alimentação escolar se dê em conformidade com as

necessidades nutricionais dos alunos, durante o período letivo;

II - promover estudos e pesquisas que permitam avaliar as ações voltadas para a

alimentação escolar desenvolvidas no âmbito das respectivas escolas;

III - promover a educação alimentar e nutricional, sanitária e ambiental nas escolas

sob sua responsabilidade administrativa, com o intuito de formar hábitos alimentares

saudáveis  nos  alunos  atendidos,  mediante  atuação  conjunta  dos  profissionais  de

educação e do responsável técnico de que trata o art. 10 desta lei;

IV - realizar, em parceria com o FNDE e universidades, a capacitação dos recursos

humanos envolvidos na execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar e no

controle social; 

V  -  fornecer  instalações  físicas  e  recursos  humanos  que  possibilitem  o  pleno

funcionamento do CAE, facilitando o acesso da população;

VI  -  promover  e  executar  ações  de  saneamento  básico  nos  estabelecimentos

escolares sob sua responsabilidade, na forma da legislação pertinente;

VII - divulgar em locais públicos informações acerca do quantitativo de recursos

financeiros recebidos; 

VIII - prestar contas dos recursos financeiros recebidos.
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Art.  13  -  Fica  autorizada  a  suspensão  do  repasse  dos  recursos  quando  os

Municípios ou as escolas:

I  -  não  constituírem  o  respectivo  CAE  ou  deixarem  de  efetuar  os  ajustes

necessários para o seu pleno funcionamento;

II - não apresentarem a prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos

na forma e nos prazos estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do FNDE; 

III - cometerem irregularidades na execução da política, na forma estabelecida pelo

Conselho Deliberativo do FNDE.

Art. 14 - Os agentes públicos responsáveis por quaisquer dos atos previstos nos

incisos  I,  II  e  III  do  art.  13  responderão  por  improbidade  administrativa,  ficando

sujeitos às penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 15 - Ocorrendo a suspensão prevista no art. 13, fica autorizado o repasse dos

recursos  em conta  específica  pelo  prazo  de  cento e  oitenta  dias,  diretamente  às

unidades  executoras  correspondentes  às  escolas  atingidas,  para  fornecimento  da

alimentação  escolar,  dispensando-se  o  procedimento  licitatório  para  aquisição

emergencial dos gêneros alimentícios, mantidas as demais regras estabelecidas para

execução da Política Estadual de Alimentação Escolar, inclusive quanto à prestação

de contas.

§ 1º - As escolas que não possuam unidade executora própria podem optar pela

sua constituição, na forma do art. 5º desta lei, para recebimento dos recursos de que

trata este artigo.

§  2º  -  A prestação  de  contas  relativa  aos  recursos  repassados  nas  condições

previstas  neste  artigo  será  encaminhada diretamente,  pela  unidade executora,  ao

ente financiador.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

André Quintão

Justificação: O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, implantado

em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação

escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental,

ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e
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filantrópicas. Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante

sua  permanência  em  sala  de  aula,  contribuindo  para  o  crescimento,  o

desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como

promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Atualmente, o valor repassado pela União, por dia letivo, é de R$0,22 por aluno.

Para estudantes das escolas indígenas e localizadas em comunidades quilombolas, o

valor “per capita” é de R$0,44. Os recursos destinam-se à compra de alimentos pelas

Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal e pelos Municípios. O

repasse é feito diretamente aos Estados e Municípios, com base no censo escolar

realizado  no  ano  anterior  ao  do  atendimento.  O  programa  é  acompanhado  e

fiscalizado  diretamente  pela  sociedade,  por  meio  dos  Conselhos  de  Alimentação

Escolar (CAEs), pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Secretaria

Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério Público. 

O orçamento  do programa para 2009 é de  R$2.020.000.000,00,  para  beneficiar

todos os estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Com a Lei nº 11.947,

de 16/6/2009, 30% desse valor - ou seja, cerca de R$660.000.000,00 - devem ser

investidos na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o

desenvolvimento  econômico das comunidades.  A regulamentação da lei,  dispondo

sobre sua operacionalização, deve ser publicada nos próximos dias.

A referida Lei nº 11.947, oriunda da MP 455, passou a incluir a merenda escolar no

ensino médio, além de priorizar produtos da agricultura familiar e sustentável, através

da definição de percentual.  Essa é uma bandeira da sociedade civil,  representada

pelo Consea. A compra pode ser dispensada de licitação, desde que os preços sejam

compatíveis com os do mercado local e os produtos atendam normas de qualidade. 

No  Brasil,  a  maior  parte  de  crianças  e  jovens  estuda  em  escolas  públicas,

permanecendo, em média, de 4 a 6 horas diárias na escola. Para muitas crianças, a

merenda  é,  muitas  vezes,  a  primeira  alimentação  do  dia  é  às  vezes  a  única

alimentação completa. Um programa como esse fortalece não só uma política pública

voltada para a alimentação escolar,  como outra voltada para a agricultura familiar,

garantindo renda para agricultores locais, que, muitas vezes, não têm uma rede de

comercialização organizada para a venda de seus produtos. 
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Imagine-se a revolução local que poderá ocorrer nos Municípios. O agricultor terá

renda  para  o  ano  todo.  E  também  saberá,  com  antecedência,  a  quantidade  de

alimentos que terá que produzir para o programa. O acesso ao mercado institucional

é uma grande oportunidade de geração de renda que poderá beneficiar milhares de

famílias agricultoras em todo o País. O Ministério do Desenvolvimento Agrário estima

que a Lei  nº  11.947 permitirá o envolvimento direto de aproximadamente cem mil

famílias de agricultores, gerando renda e trabalho para mais de duzentos e cinquenta

mil trabalhadores do campo.

De acordo com o FNDE, os principais produtos a serem adquiridos em maior escala

para a alimentação escolar são: feijão, arroz, carne, tomate, frutas, açúcar, cenoura,

cebola,  alho e leite  de vaca.  Em todos esses produtos,  a agricultura  familiar  tem

participação predominante ou significativa, já que o setor responde pela produção de

70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Entre os principais itens produzidos

por  esse segmento produtivo estão mandioca (84%);  cebola (72%); frango (70%);

alface  (69%),  feijão  (67%);  banana  (58%);  caju  (61%);  suíno  (60%);  leite  (56%);

melancia  (55%);  abacaxi  (52%);  tomate  (49%);  milho  (49%);  uva  (47%)  e  batata

(44%).

Atualmente, o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - é uma das alternativas

para  o  agricultor  familiar  participar  do  mercado  institucional  de  comercialização,

constituindo um avanço para os pequenos produtores. O Programa, criado em 2003,

prevê a possibilidade de aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares

para atender pessoas beneficiadas por programas sociais do Governo Federal em

virtude de insegurança alimentar ou risco nutricional. Por meio do PAA, os produtos

da agricultura familiar também podem ser adquiridos para a formação de estoques

estratégicos do Governo Federal. 

Segundo  cálculos  do  coordenador  geral  do  PAA,  Marcelo  Resende,  com  a

expansão  do  mercado  consumidor  proposta  pela  lei,  a  agricultura  familiar  pode

chegar a receber R$ 1.800.000.000,00. Ressalte-se que os 30% de que tratam a lei

são um referencial mínimo, já que, em algumas regiões, a agricultura familiar  tem

condições  de  fornecer  até  100%  da  alimentação  escolar.  A agricultura  familiar  é

responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros, por
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77% da  mão  de  obra  rural  e  10% do  PIB  brasileiro  -  percentual  idêntico  ao  da

indústria  automobilística.  Segundo  pesquisa  da  Emater,  realizada  em  1.153

estabelecimentos rurais (70% do total do Estado),  72% são de agricultura familiar,

17% de associações e 1% de cooperativas. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizou, em outubro de 2007,

ciclo de debates que teve por objetivo reunir e divulgar informações sobre a gestão,

execução e fiscalização do PNAE em Minas Gerais. Entre os participantes estavam

os membros dos conselhos de alimentação escolar e dos colegiados escolares. O

documento  final  produzido  no  ciclo  de  debates  compõe-se  de  sugestões  para  o

aperfeiçoamento  do  Programa  de  Alimentação  Escolar  na  rede  estadual,  como

estratégia para promoção da segurança alimentar e nutricional, organizando-se por

demandas e indicativos de promoção do direito humano à alimentação e à nutrição no

ambiente  escolar,  dirigidos  aos  órgãos  e  entidades  competentes.  Entre  as  77

propostas  aprovadas  no  evento,  uma  das  principais  é  a  recomendação  para

contratação  de  nutricionistas  pela  Secretaria  de  Educação  a  fim  de  garantir  a

qualidade  da  alimentação  oferecida  aos  estudantes.  Também  foram  propostas  a

ampliação do fornecimento da merenda para o ensino médio; aumento dos repasses

“per capita” de recursos por parte de Prefeituras, Estado e governo federal; proibição

da venda de alimentos industrializados e de baixo valor nutritivo dentro das escolas;

estímulos para a formação de hortas comunitárias dentro das escolas; introdução de

conteúdos de educação nutricional no currículo escolar; capacitação profissional para

as  auxiliares  de  serviços  gerais  e  criação  da  figura  da  merendeira,  que  ficaria

responsável exclusivamente pela preparação dos alimentos. 

Este projeto de lei  consolida toda a discussão e experiência acumulada sobre o

tema,  buscando  sistematizar  a  maior  parte  das  propostas  surgidas  no  ciclo  de

debates.  Esperamos  que,  na  tramitação,  a  proposta  seja  aperfeiçoada  com  a

participação dos profissionais envolvidos na matéria, produzindo, ao final, uma norma

orientadora  da  implantação e  execução de uma Política Estadual  de  Alimentação

Escolar que traduza o compromisso com a segurança alimentar nutricional saudável e

sustentável.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
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Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 163/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 742/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.456/2010)

Institui o dia 24 de julho como o Dia Estadual da Agricultura Familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Agricultura Familiar, a ser comemorado,

anualmente, no dia 24 de julho, com o propósito de divulgar e promover a agricultura

familiar, sua importância econômica e social e a necessidade de seu fortalecimento,

conscientizando formuladores e gestores de políticas públicas e toda a sociedade

mineira.

Parágrafo único -  Por  ocasião do Dia  Estadual  da  Agricultura  Familiar,  o  poder

público  poderá,  em parceria  com as  entidades de agricultores  e empreendedores

familiares  rurais,  promover  eventos  comemorativos,  feiras,  campanhas  de

esclarecimento e outras atividades para divulgação da agricultura familiar.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

André Quintão

Justificação:  O  governo  federal  tem buscado  promover  o  desenvolvimento  rural

sustentável  a  partir  da  implementação  de  políticas  públicas  voltadas  para  o

fortalecimento da agricultura familiar. Desta nova conjuntura política e das demandas

específicas  das  populações  rurais,  surgem  novas  oportunidades  para  as  famílias

agricultoras no Brasil.

A Secretaria  da  Agricultura  Familiar  -  SAF  -,  do  Ministério  do  Desenvolvimento

Agrário - MDA -, elegeu quatro eixos norteadores de ações e instrumentos de suas

políticas, a fim de fundamentar as estratégias de desenvolvimento rural sustentável:

combate à  pobreza rural:  garantia  de  assistência  técnica e extensão rural  e  de

renda mínima, acesso a crédito e apoio à comercialização;

segurança e soberania alimentar: valorização e organização da oferta de alimentos

produzidos pela agricultura familiar;

sustentabilidade dos sistemas de produção: apoio para se ampliar  o número de
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unidades  familiares  de  produção  que  adotem  práticas,  insumos  e  princípios  de

manejo ecológico que contribuam para a construção de agriculturas sustentáveis;

geração de renda e agregação de valor: alianças estratégicas, modelos e arranjos

produtivos que possam promover a cooperação e a concorrência buscando viabilizar

as economias dos pequenos e médios empreendimentos rurais.

A agricultura familiar tem hoje, no Brasil, sua importância amplamente reconhecida

em  matéria  de  produção,  abastecimento  interno,  geração  de  empregos  e  de

excedentes  exportáveis.  Segundo a  Lei  Federal  nº  11.326,  de  2006,  considera-se

agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio

rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

“I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II  -  utilize  predominantemente  mão  de  obra  da  própria  família  nas  atividades

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III -  tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

São  considerados,  ainda,  agricultores  familiares  silvicultores,  aquicultores,

extrativistas e pescadores.

O  setor  responde,  por  exemplo,  por  84%  da  produção  de  mandioca,  67%  da

produção de feijão, 58% da produção de suínos e 54% da “bovinocultura do leite”. A

agricultura  familiar  representa  10% do  Produto  Interno  Bruto  do  Brasil  -  PIB  -  e

responde por 70% da mão de obra no campo. Além disso, a agricultura familiar  é

responsável por 40% da produção agropecuária.

O  setor  reúne  4.200.000  propriedades  familiares,  equivalentes  a  84%  dos

estabelecimentos rurais do País. A agricultura familiar vem crescendo desde 1995,

quando foi criado o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar -

Pronaf. Os recursos para a área passaram de R$200.000.000,00 naquele ano, para

R$10.000.000.000,00 na safra 2006-2007.

O  Pronaf  financia  projetos  individuais  ou  coletivos  que  gerem  renda  para  os

agricultores familiares e assentados da reforma agrária, seja para o custeio da safra

ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou
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infraestrutura. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos

rurais,  além das menores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do

País.

Diversos segmentos agroindustriais e empresas de comercialização e exportação

têm preferido apostar nas aquisições de estabelecimentos familiares, em face dos

baixos custos de produção e elevado padrão de qualidade. Com efeito, empresas dos

ramos de fumo, suínos, aves, tomate industrial, fruticultura irrigada e horticultura se

suprem basicamente de matérias-primas e produtos oriundos da agricultura familiar.

Essa participação expressiva tende a crescer em virtude da Lei Federal nº 11.947,

de 16/6/2009, a qual determina que pelo menos 30% das compras para a merenda

escolar efetuadas pelos Estados deverão ser de produtos provenientes da agricultura

familiar, dispensando-se o processo licitatório, desde que algumas condições estejam

presentes.

Em  vista  da  indiscutível  relevância  da  atividade,  estamos  propondo  que,

anualmente, o dia 24 de julho, data da promulgação da Lei da Agricultura Familiar,

seja consagrado à celebração da produção rural familiar. O que se espera é que a

maior  conscientização  da  importância  dessa  atividade  venha  a  se  traduzir  em

políticas sintonizadas com seu maior fortalecimento.

Diante  do  exposto,  apelo  aos  nobres  pares  para  que  acolham  e  apoiem  esta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política Agropecuária para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 743/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.974/2009)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  o  imóvel  que  especifica  ao  Município  de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem a área

e  os  imóveis  destinados  ao  Centro  Social  Urbano  do  Bairro  Amazonas  -

Cesu/Amazonas -, localizado no Município de Contagem.

Parágrafo único - A doação da área e dos imóveis de que trata o “caput” objetiva o



1586
____________________________________________________________________________

desenvolvimento,  pelo  Município,  de  projetos  desportivos,  sociais,  de  lazer  e

entretenimento.

Art. 2º - A área e os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Carlin Moura 

Justificação: O imóvel destinado ao Centro Social Urbano do Bairro Amazonas -

Cesu/Amazonas -, de propriedade do Estado, foi entregue em comodato, por mais de

20 anos, ao Município de Contagem, que lá fez diversos investimentos e desenvolveu

projetos desportivos e sociais relevantes. Atualmente, foi  desfeito  o comodato e a

administração  voltou  à  esfera  do  Estado,  mais  especificamente  à  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese.

O Município de Contagem sempre colaborou decisivamente com o funcionamento

do  espaço,  mas,  com  o  fim  do  comodato,  fica  impossibilitado  de  fazer  novos

investimentos.

A viabilidade de tal medida depende da transferência da área e dos imóveis ao

Município  de  Contagem,  possibilitando-se  assim  o  aprimoramento  dos  projetos

desportivos  e  sociais  lá  desenvolvidos,  ficando  o  Estado  desonerado  de  tais

despesas.

São essas as razões que me levam a solicitar de meus nobres pares a aprovação

do projeto.

- 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 744/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.975/2009)

Dispõe sobre  a proteção e  preservação da Folia  de Reis  e Congado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público promoverá a identificação e o levantamento da Folia de
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Reis e Congado nas diversas regiões do Estado, para fins de proteção e preservação

do patrimônio cultural, quando couber.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A proposição tem por objetivo promover o acautelamento das formas

de expressão da Folia de Reis e Congado, enraizados no cotidiano das comunidades,

para fins de registro no Livro de Registro dos Saberes, nos termos do art. 1º, § 1º, I,

do Decreto Federal nº 3.551, de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de

Natureza  Imaterial  que  constituem  patrimônio  cultural  brasileiro,  cria  o  Programa

Nacional do Patrimônio Imaterial e dá outras providências.

Folia de Reis é um festejo de origem portuguesa ligado às comemorações do culto

católico  do  Natal  que,  trazido  para  o  Brasil,  mantém-se  vivo  nas  manifestações

folclóricas de muitas cidades de Minas Gerais.

Na tradição católica, a passagem bíblica em que Jesus foi visitado por “uns magos”,

converteu-se  na  tradicional  visitação  feita  pelos  três  “Reis  Magos”,  denominados

Belchior, Baltazar e Gaspar, os quais passaram a ser referenciados como santos a

partir do século VIII.

Na cultura tradicional brasileira, os festejos de Natal eram comemorados por grupos

que visitavam as casas tocando músicas alegres em louvor aos Santos Reis e ao

nascimento de Cristo. Esta tradição, oriunda de Portugal, ganhou força no século XIX,

mantendo-se viva  em várias  regiões,  sobretudo nas cidades  do interior  de  nosso

Estado.

A festa de Folia de Reis adquiriu entre nós o espírito religioso que conserva até

hoje,  sendo  desenvolvida  com  características  próprias  e  transformando-se  em

manifestação folclórica de rara beleza. Seu início acontece no dia 24 de dezembro,

véspera de Natal,  prosseguindo até o dia 2 de fevereiro,  período em que grupos

festivos de pessoas saem cantando ao som de violão, sanfona, cavaquinho, pandeiro,

reco-reco, pistão, chocalho, triângulo, tantãs e outros instrumentos, exaltando o Deus

Menino e percorrendo as casas, indo de porta em porta em busca de oferendas que

podem variar de um prato de comida a uma xícara de café.
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É a chamada banda de folia de reis, ou música de folia de reis. Quando ela passa

por sítios e fazendas da zona rural, tem o nome de caixa de folia de reis. O chefe do

grupo  é  denominado  alferes  de  folia  de  reis,  e  eles  seguem  seu  caminho

representando  pequenas  peças  teatrais  e  cantando  à  porta  das  casas,  cujos

moradores lhes oferecem comida, bebida e esmolas que serão utilizadas no dia de

Reis, considerado o dia da gratidão.

Os personagens que compõem a folia somam doze pessoas, todas trajando roupas

bastante coloridas, sendo elas o mestre e contra-mestre, donos de conhecimentos

sobre a manifestação e líderes dos foliões; além do palhaço, dos foliões e dos três

reis magos. O palhaço, usando vestimentas coloridas, deve proteger o Menino Jesus

confundindo os soldados de Herodes, sendo o seu jeito alegre e descontraído motivo

para distração e divertimento dos assistentes; os foliões, geralmente homens simples

e de origem rural, são os participantes da festa, dando exemplo grandioso através de

sua cantoria de fé; por sua vez, os três reis magos fazem uma viagem de esperança,

certos de que ela os levará ao encontro de sua estrela.

Ao som dos instrumentos musicais os foliões efetuam longas caminhadas levando a

bandeira, um estandarte de madeira ornado com motivos religiosos, à qual tributam

especial respeito. Vão liderados pelo mestre e contra-mestre, figuras de relevância

dentro da Folia por conhecerem os preciosos versos, preservados de geração em

geração por tradição oral (vide “Recanto das Letras” - texto de Fernando Kitzinger

Dannemann).

De origem africana, principalmente nas áreas do Congo, Angola e Moçambique, do

povo bandu, o congado é uma manifestação cultural católica e africana. A história

conta que Chico Rei, também um rei na África, do Congo dos Quicuios, foi trazido

como escravo ao Brasil, especificamente a Vila Rica, atual Ouro Preto, junto a sua

corte em meados do século XVIII.  Chico Rei,  como reza os casos, ficou  rico por

explorar uma mina abandonada e depois disso libertou vários escravos.

A partir daí surgiu a primeira irmandade de negros livres de Vila Rica. Chico Rei

considerou a sua liberdade possível graças a Nossa Senhora do Rosário. Para pagar

promessa à santa, ele organizou a primeira festa dos negros no Estado de Minas

Gerais, na Igreja de Santa Efigênia e Nossa Senhora do Rosário de Alto Cruz, em Vila
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Rica, em 1747.

O congado, também chamado de congo ou congada, mescla cultos católicos com

africanos num movimento sincrético. É uma dança que representa a coroação do rei

do Congo, acompanhado de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de

mastros  e  música.  Os  instrumentos  musicais  utilizados  são  a  cuíca,  a  caixa,  o

pandeiro,  o  reco-reco.  Ocorre  em  várias  festividades  ao  longo  do  ano,  mas

especialmente no mês de outubro, na festa de Nossa Senhora do Rosário. O ponto

alto da festa é a coroação do rei do Congo.

Na celebração de festas aos santos, onde a aclamação é animada por meio de

danças, com muito batuque de zabumba, há uma hierarquia, onde se destaca o rei, a

rainha, os generais, capitães, etc. São divididos em turmas de números variáveis,

chamados ternos. Os tipos de ternos variam de acordo com sua função ritual na festa

e no cortejo: Moçambique, Catupés, Marujos, Congos, Vilões e outros.

Dessa forma, observa-se a necessidade de o Estado promover a identificação e o

levantamento das diversas formas de expressão da Folia  de Reis  e Congado em

todas  as  regiões  do  Estado,  para  fins  de  proteção  desse  importante  patrimônio

cultural.

Ressalte-se  ainda  que,  a  despeito  de  as  diversas  regiões  de  Minas  Gerais

realizarem festas populares da Folia de Reis e Congado, tais formas de expressão

ainda não foram estudadas pelo poder público para fins de seu acautelamento.

Trata-se de medida que encontra amparo no art. 216, II, § 1º, do Texto Magno, que

tem a seguinte redação:

“Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e

imaterial,  tomados  individualmente  ou  em  conjunto,  portadores  de  referência  à

identidade,  à  ação,  à  memória  dos  diferentes  grupos  formadores  da  sociedade

brasileira, nos quais se incluem:

(...)

I - as formas de expressão;

(...)

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá

o  patrimônio  cultural  brasileiro,  por  meio  de  inventários,  registros,  vigilância,
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tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação”.

No mesmo diapasão, salientamos as normas estabelecidas nos arts. 208 e 209 da

Constituição do Estado, relacionadas à proteção e preservação dos bens culturais

mineiros, de natureza material e imaterial.

Desta forma, pedimos o apoio dos demais membros desta Casa para a aprovação

do presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 745/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.996/2009)

Institui a Semana Estadual da Adoção e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Adoção, a ser realizada anualmente,

na semana que antecede o dia 25 de maio - Dia Nacional da Adoção.

Parágrafo único - A Semana Estadual da Adoção deve culminar, anualmente, no dia

25 de maio.

Art. 2º - A Semana Estadual da Adoção tem por finalidade a reflexão, a agilização, a

comemoração e  a  realização de campanhas  de conscientização,  sensibilização  e

publicidade do tema “adoção”, com a realização de debates, palestras e seminários.

Art. 3º - A efetivação da Semana da Adoção fica a cargo dos órgãos competentes

do  Poder  Executivo  em  consonância  com  os  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  o

Ministério Público e entidades da sociedade civil.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A instituição da Semana Estadual da Adoção destina-se a estabelecer

no Estado de Minas Gerais uma semana dedicada à questão da adoção, que, por sua

relevância, traz a lume problemas que devem ser resolvidos, como a lentidão dos

processos e a própria situação das crianças passíveis de serem adotadas.

A proposição que apresentamos, com a instituição da Semana Estadual da Adoção,

visa, sobretudo, provocar a reflexão, a agilização e o debate público sobre a questão
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da adoção, envolvendo Poderes e órgãos estaduais, juntamente com entidades da

sociedade civil.

Muitos pontos devem ser debatidos e agilizados. A despeito do sistema de adoção

do Estado de Minas Gerais ter evoluído muito nos últimos anos, a adoção necessita

de aperfeiçoamento em todas as suas etapas, juntamente com o estabelecimento ou

aperfeiçoamento de uma rede de apoio permanente, a fim de que pais e filhos não se

sintam sozinhos na sua experiência particular de família constituída pelos laços de

afeto e muito carinho, não pelos aspectos puramente biológicos. Nesse sentido, cabe

lembrar que a adoção não é a última maneira de se ter filhos, mas sim, outra forma

de ser pais. Deve-se refletir sobre essas questões e comemorar a Semana Estadual

da Adoção.

A adoção  é  uma  experiência  humana  que  demanda  de  todos  envolvidos,  em

múltiplas  expressões,  um  permanente  debate  dos  direitos  e  deveres,  para

implementar estudos e ações, para a troca de idéias e de experiências, que precisa

ser mais bem compreendida pelos poderes públicos e pela sociedade.

A instituição da Semana Estadual da Adoção, além dos aspectos motivadores que

vimos  anteriormente,  procura  integrar-se  com  a  regulamentação  contida  na  Lei

Federal nº 10.447, de 9/5/2002, que institui o Dia Nacional da Adoção, comemorado

no dia 25 de maio. Por essas razões, é fundamental a instituição da Semana Estadual

da Adoção.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 746/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.997/2009)

Cria a Política Estadual sobre os Cuidados com a Saúde em Relação ao Uso do

Computador e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A política estadual sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do

computador será composta por orientações destinadas aos estudantes das escolas

públicas de ensino fundamental e médio pertencentes ao Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Para a execução da política estadual sobre os cuidados com a saúde em
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relação ao uso do computador,  o  Poder  Executivo  disporá de instrumentos como

seminários,  debates,  cursos de  formação  e  material  de  divulgação  nos  meios  de

comunicação de massa.

Art.  3º -  Os órgãos competentes criarão uma cartilha com orientações sobre os

cuidados  com  a  saúde  em  relação  ao  uso  do  computador  para  ser  distribuída

gratuitamente aos estudantes das escolas públicas de ensino fundamental e médio

pertencentes ao Estado de Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  A  cartilha  mencionada  no  “caput”  será  também  distribuída

gratuitamente aos pais nas reuniões de pais e mestres.

Art.  4º  -  O  conteúdo da  cartilha  versará sobre  posturas  adequadas  da cabeça,

braços e corpo, bem como distância ideal da visão do campo da tela, além de outras

instruções importantes, como períodos de descanso, durante o uso do computador.

Parágrafo  único  -  A cartilha  deverá  ser  escrita  em  linguagem  simples,  de  fácil

entendimento, colorida e ilustrada.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo

competência constitucional  com este nosso projeto de lei,  uma vez que a própria

Carta Magna determina a obrigação do Estado de cuidar e preservar a saúde da

população.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu art. 24, inciso XII, é clara

ao afirmar:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados,  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde” (grifos nossos).

Nossa proposta visa proteger a saúde dos jovens escolares que passam inúmeras

horas na frente de uma tela de computador, colocando em risco especialmente sua

saúde  visual,  mas  também  sua  postura,  bem  como  a  funcionalidade  de  seus

membros, tanto dos braços como dos dedos.

Recente matéria publicada no jornal “Folha de S. Paulo”, edição do dia 10/11/2008,
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na página C7, assinada pela jornalista Iara Biderman e intitulada “Computador eleva

risco de miopia”, traz os resultados de uma pesquisa conduzida pelo oftalmologista

Leôncio Queiroz Neto, do Instituto Penido Burnier, de Campinas.

Com a pesquisa, foi possível constatar que a porcentagem de miopia, observada

entre as crianças que passavam longas horas sem tirar os olhos do monitor, era de

21%. Já a porcentagem de míopes no Brasil, dentro da mesma faixa etária do estudo

(crianças de 9 a 13 anos de idade), é de 12%.

Ainda que os resultados da pesquisa não sejam conclusivos, a opinião de outros

especialistas  endossa  os  números  obtidos.  O  professor  de  oftalmologia  Paulo

Augusto de Arruda, da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp - e coordenador

da comissão de ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia -  CBO -,  também

mencionado na matéria,  indica  estudos  que revelam a duplicação de míopes,  no

mundo, nos últimos 20 anos.

O professor Arruda enumera três causas possíveis para o aumento da miopia: a

influência genética, o uso de determinados alimentos e medicamentos, que podem

contribuir  para  o aumento  dos casos,  e  o  maior  envolvimento da população com

atividades  que  exigem  focalização  de  perto.  Nessa  última  causa,  sem  dúvida,

incluem-se a utilização de computadores e a proximidade das telas.

Por outro lado, há relatos, conhecidos de todos nós, de pessoas que sofrem de

tendinite  (inflamação  nos  tendões)  provocada  por  excessiva  digitação  em

computadores. Há, ainda, outros relatos que dão conta de dores na coluna e pernas,

entre outras anomalias.

Dessa maneira, entendemos que será bastante oportuna a criação de uma política

pública sobre os cuidados com a saúde em relação ao uso do computador, bem como

a confecção de cartilha gratuita, confeccionada em linguagem simples, com figuras

coloridas ilustrativas, mostrando aos nossos jovens como devem se posicionar diante

dos computadores e de suas telas.

Assim, em vista do exposto, contamos, uma vez mais, com o indispensável apoio

de nossos nobres pares para a aprovação de tão importante propositura.

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

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



1594
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 747/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.020/2010)

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Joaquim Cândido Ribeiro - Ilpi -, com

sede no Município de Santana de Pirapama. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Joaquim Cândido

Ribeiro - Ilpi -, com sede no Município de Santana de Pirapama.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação:  O  Lar  dos  Idosos  Joaquim  Cândido  Ribeiro  -  Ilpi  -,  com  sede  no

Município  de  Santana  de  Pirapama,  é  uma  associação  civil  de  direito  privado,

beneficente,  caritativa  e  de  assistência  social,  sem  fins  econômicos,  com  prazo

determinado de duração.

Essa Associação tem por finalidades manter estabelecimento destinado a abrigar

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

proporcionar  às  pessoas  idosas  assistência  material,  moral,  intelectual,  social  e

espiritual,  em condições de liberdade e dignidade,  visando à preservação de sua

saúde física e mental.

- 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 748/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.096/2010)

Declara  de  utilidade pública  o  Cicec  -  Centro  Infantil  Comunitário  de  Educação

Criarte -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Cicec - Centro Infantil Comunitário de

Educação Criarte -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.
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Doutor Viana

Justificação: O Cicec - Centro Infantil Comunitário de Educação Criarte -, com sede

na  Rua  Clélia,  nº  231,  Bairro  Santa  Mônica,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  foi

constituído em 18/2/97. A entidade tem personalidade jurídica própria, não tem fins

lucrativos e sua duração é por tempo indeterminado. 

O Cicec tem por finalidade dar assistência e desenvolvimento à criança carente no

que  diz  respeito  a  alimentação,  educação,  lazer,  saúde  (tratamento  médico,

odontológico e psicológico) e orientação aos pais; promover a educação, observando

a  forma  complementar  de  participação;  e  promover  a  segurança  alimentar  e

nutricional, entre outras.

- 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 749/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.903/2010)

Autoriza o Estado a pagar indenização aos herdeiros dos proprietários de áreas

declaradas de utilidade pública pelo Decreto-Lei nº 770, de 20 de março de 1941,

para a construção do Parque Industrial de Contagem, na situação que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado autorizado a pagar indenização pecuniária aos herdeiros dos

proprietários de áreas declaradas de utilidade pública pelo Decreto-Lei nº 770, de 20

de março de 1941, para construção do Parque Industrial de Contagem, nos valores e

condições estabelecidos por sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara de

Fazenda Pública e Autarquias Especiais de Belo Horizonte nos autos da Ação de nºs

0024.85.323139-7 e 0024.85.239.160-6.

Art. 2º - Àquele que se enquadre no rol de beneficiários a que se refere o art. 1º é

facultado  receber  a  indenização  de  que  trata  esta  lei,  firmando  transação  a  ser

homologada no juízo competente, dando plena quitação do valor recebido, nada mais

havendo a reclamar a esse título.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.



1596
____________________________________________________________________________

Durval Ângelo

Justificação: Para a construção do Parque Industrial  de Contagem, o Estado de

Minas Gerais precisou desapropriar a área declarada de utilidade pública por meio de

ação judicial, que teve início em 1943 e reconheceu aos ex-proprietários o direito à

indenização fixada em sentença. Entretanto, transcorridos 67 anos, o processo ainda

não  chegou  ao  fim,  não  obstante  haver  o  reconhecimento  do  direito  dos  ex-

proprietários  à  indenização,  hoje  devida  aos  seus  sucessores,  em  razão  do

extraordinário  tempo  que  transcorreu  desde  que  a  desapropriação  efetivamente

ocorreu. 

Este projeto tem por finalidade assegurar aos sucessores relacionados na sentença

proferida pelo MM. Juiz da Vara de Fazenda Pública a indenização a que têm direito,

razão pela qual conto com o apoio dos meus pares à aprovação desta proposta. 

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 750/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.028/2010)

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Manancial  da  Vida,  com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Vida, com sede no Município de Contagem. 

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Durval Ângelo

Justificação: Constituída em 1997, a Associação Comunitária Manancial da Vida,

com sede no Município de Contagem, é uma entidade de direito privado, sem fins

lucrativos, que tem como escopo congregar pessoas físicas e jurídicas interessadas

na melhoria das condições sociais e econômicas da região.

Para a consecução desse objetivo, a entidade reúne recursos materiais, humanos e

financeiros,  empregando-os  na  execução  de  programas  de  desenvolvimento  da
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comunidade; promove atividades voltadas para a proteção da família, da infância, da

maternidade, da adolescência e da velhice; ampara jovens necessitados de guarda e

de assistência alimentar, cultural e psicopedagógica; realiza trabalhos educativos e

profissionalizantes e fomenta a prática do esporte, do lazer e de atividades culturais.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela Associação Comunitária

Manancial da Vida, contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto

de lei, que pretende outorgar-lhe o título declaratório 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 751/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.000/2008)

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado de Minas Gerais a renda turca de

bicos originária de Sabará. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada patrimônio cultural de Minas Gerais a renda turca de bicos

originária de Sabará. 

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para o registro do

bem cultural de que trata esta lei, nos termos definidos no Decreto nº 42.505, de 15

de abril de 2002.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: A renda turca é uma espécie de renda confeccionada manualmente,

com o auxílio de agulhas. Em razão de suas características e do processo de sua

confecção,  cogita-se  ser  essa  forma  de  artesanato  originária  da  renda  palestina;

contudo, diferencia-se desta pela direção de seu nó. 

Historiadores noticiam que a renda turca foi introduzida no País no séc. XVIII, por

meio  de  artesãos  estrangeiros  que  chegavam  ao  Brasil.  Foram  repassadas  as

técnicas às rendeiras, que exerciam o saber nos limites de suas residências, o qual

foi transmitido às mulheres de todas as gerações.
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Posteriormente, em meados do séc. XX, no Município de Sabará, a Sra. Nair Pinto,

ampla conhecedora da técnica de confecção, agregou novos procedimentos aos já

conhecidos para a feitura da renda, criando a renda turca de bicos. 

No início  da  década  de  80  do  séc.  XX,  a  criadora  da  nova  técnica,  em  idade

avançada e preocupada com o desaparecimento desse saber,  o transmitiu  à Sra.

Nilza Starling Almeida. Esta última, por meio do Programa Educativo do Museu do

Ouro,  difundiu  o  conhecimento  da  feitura  da  renda  turca  de  bicos  e,

conseqüentemente, preservou a técnica, transmitida a outras rendeiras locais, sendo

seu processo de feitura conhecido e desenvolvido apenas no Município de Sabará.

A  renda  turca  de  bicos  configura  um  traço  distintivo  do  saber  regional,

representando  importante  bem  do  patrimônio  imaterial  mineiro,  característico  da

cultura sabarense. 

É relevante enfatizar que a Constituição da República, em seu art. 23, III, atribui à

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência comum de

promover a proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico

e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. O art. 24,

VII, conferiu à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar

sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Com o escopo de promover a proteção do patrimônio cultural brasileiro,  a Carta

Magna, em seu art.  216, §1º, dotou o poder público de formas de acautelamento,

entre  as  quais  os  inventários,  os  registros,  a  vigilância,  o  tombamento  e  a

desapropriação. 

O  regulamento  citado  no  projeto  de  lei,  qual  seja,  o  Decreto  nº  42.505,  de

15/4/2002, que versa sobre o processo de registro que consubstancia a proposição

em tela, dispõe que o registro do bem imaterial ocorrerá com a inscrição em um dos

quatro Livros de Registro: o Livros dos Saberes, o Livro das Celebrações, o Livro das

Formas de Expressão e o Livro dos Lugares.

Pacífico  é  o  fato  de  a  renda  turca  de  bicos  fazer  parte  do  patrimônio  cultural

imaterial  do  Estado  de  Minas  Gerais,  visto  que  o  referido  bem  é  transmitido  de

geração  em  geração,  originando  sentimentos  de  identidade  e  continuidade,  que

terminam por contribuir para o respeito à cultura e à criatividade humana. 
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Isso posto, contamos com o apoio dos nobres pares para que a proposição em tela

seja aprovada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 752/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.015/2008)

Dispõe sobre a proibição do uso dos aparelhos de telefonia celular nos postos de

abastecimento de combustível, localizados no Estado e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibido  o  uso  de  aparelhos  de  telefonia  celular  nos  postos  de

abastecimento de combustível, localizados no Estado. 

Art. 2º - Os postos de abastecimento de veículos automotores deverão afixar, junto

às  bombas  de  combustível  e  demais  locais  de  circulação,  placas  informativas,

contendo os seguintes dizeres: 

"É proibido o uso de aparelhos de telefonia celular nas dependências do posto de

gasolina."

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  nas  seguintes

penalidades:

I - advertência formal;

II - multa administrativa de 200 Ufemgs (Duzentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas  Gerais)  ao  usuário  do  aparelho  de  telefonia  celular  e  ao  proprietário  do

estabelecimento.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa administrativa será aplicada em

dobro.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: Notória é a grande difusão do uso dos aparelhos celulares no País,

exemplificando a assertiva em comento, estatísticas recentes denotam que o Brasil

encontra-se entre os maiores consumidores mundiais deste tipo de tecnologia. Não

obstante toda a comodidade trazida aos dias atuais pelo telefone móvel, bem como
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seus inúmeros benefícios e possibilidades, o meio de comunicação em tela não está

isento de possíveis efeitos danosos à saúde da população e à incolumidade pública.

Ocorre  que  tecnologia  tão  recente  carece  de  estudos  técnicos  que  abordem  os

aspectos e problemas da telefonia celular. Destarte, pesquisas e estudos trazem à

baila os possíveis efeitos danosos causados pelos celulares no sistema neurológico,

como  também,  os  riscos  de  explosões  provocadas  pelas  vibrações  eletrônicas

emitidas  pelos  equipamentos,  motivo  pelo  qual  proíbe-se  sua  utilização  em

aeronaves. 

Relevante frisar que os estudos em comento constataram que os telefones móveis

têm  a  possibilidade  de  acarretar  acidentes  em  postos  de  abastecimento  de

combustíveis, tendo em vista que o simples toque de sua campainha ou mesmo sua

vibração podem atuar como fator de ignição e iniciar incêndios e explosões. Diante de

conseqüência de tal gravidade, as distribuidoras de combustíveis e os fabricantes dos

aparelhos  desaconselham  a  utilização  dos  telefones  celulares  durante  o

abastecimento dos veículos. 

Contudo, apesar da gravidade das informações veiculadas e diante da inexistência

de norma legal disciplinadora, os cidadãos insistem em utilizar os aparelhos celulares

durante o abastecimento de seus veículos,  o que coloca em risco o bem-estar,  a

segurança e a vida das pessoas. 

Os argumentos aduzidos se confirmam pelo acidente ocorrido na madrugada do dia

19/11/2007, em que um frentista que trabalhava em um posto localizado no Bairro

Pinheiros (zona Oeste de São Paulo) ficou gravemente ferido após a explosão do

estabelecimento. Testemunhas relataram que o incêndio se iniciou no momento em

que o funcionário atendeu o celular  durante o descarregamento de combustível.  A

polícia  investiga  a  possibilidade do  incêndio  ter  sido  provocado  pelo  contato  dos

gases emitidos pelo combustível com uma faísca liberada pelo celular e causado a

explosão. Argüido sobre o fato, o engenheiro Anthony Brown, membro de um grupo

da Universidade de São Paulo que estuda o tema explosões, afirmou que o aparelho

celular poderia ter causado o acidente. 

É de notar, ainda, que o Município de São Paulo já dispõe de norma disciplinadora

do tema, qual seja a Lei nº 13.440, de 2002.
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Diante do exposto, consciente da importância de suprir o Estado de instrumento

legal  capaz de coibir  essa prática que pode resultar  sérios danos à incolumidade

pública, apresentamos esta proposição e contamos com o apoio dos nobres pares

para sua aprovação. 

-  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 753/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.055/2008)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  Bela  Vista  e

Adjacências - Cidade Mário Campos, com sede no Município de Mário Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Bela Vista e Adjacências - Cidade Mário Campos, com sede no Município de Mário

Campos.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  A Constituição da República  e a Lei  nº  8.742,  de  1993,  definem a

assistência social como uma política voltada para a proteção à família, à maternidade,

à infância, à adolescência e à velhice, para o amparo às crianças e aos adolescentes

carentes, para a integração no mercado de trabalho, a reabilitação e a integração das

pessoas  portadoras  de  deficiências.  Configura-se  como  política  não  contributiva,

realizada por  meio de um conjunto  integrado de ações  de iniciativa pública e  da

sociedade,  pauta-se  nos  princípios  do  atendimento,  da  seletividade  e  da

distributividade na prestação dos benefícios e dos serviços. 

Refira-se,  aliás,  que a assistência  social  possui  interface com diversas  políticas

públicas,  envolvendo,  em  seus  processos  tático-operativos,  ações  de  entidades

públicas  e  privadas,  que  visem  a  contribuir  para  a  redução  dos  altos  graus  de

desigualdade social com que o País convive. 

Destarte, na data de 14/1/2000, a Associação Comunitária do Bairro Bela Vista e
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Adjacências  -  Cidade Mário Campos foi legalmente constituída,  configurando uma

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social. 

A  entidade  em  comento  apresenta  as  finalidades  estatutárias  seguintes:

desenvolvimentos sócio-econômico e cultural da comunidade de Bela Vista e grupo

de vizinhança, educação integral de jovens e adultos, educação sanitária, preparação

de mão-de-obra, articulação com entidades regionais a fim de resolver  problemas

comuns e realização de outras atividades que possam ser úteis à comunidade. 

Como visto,  a entidade presta relevantes serviços à  comunidade,  uma vez que

desenvolve ações que visam a atender às crescentes demandas das pessoas em

situação de vulnerabilidade social ou econômica, possuindo como propósito contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção

de  uma  sociedade  mais  democrática,  respaldada  em  uma  alternativa  de

desenvolvimento  que faça a inclusão social  com justiça,  sustentabilidade do meio

ambiente e universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos  os  requisitos  legais,  contamos  com  o  apoio  desta  Casa  para  o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 754/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.107/2008)

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santo Antônio de Roça Grande,

com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Santo Antônio de

Roça Grande, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges
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Justificação: A Sociedade Musical Santo Antônio de Roça Grande é entidade civil,

com fins não econômicos, fundada em 8/5/99, com o escopo de difundir e ampliar a

sublime arte da música. 

A análise das ações executadas pela entidade revela que a difusão da música é

desenvolvida paralelamente com a melhoria da qualidade de vida da comunidade,

uma vez que ministra cursos de música a crianças, adolescentes e adultos da região,

bem  como  promove  apresentações  gratuitas  com  a  finalidade  de  incentivar  a

divulgação das manifestações culturais. 

As ações de musicalização mencionadas objetivam despertar e desenvolver o gosto

pela música, estimulando e contribuindo com a formação de crianças e adolescentes

carentes. 

É de se notar,  ainda,  que as atividades de propagação da música decorrem da

realização de palestras, encontros, intercâmbios culturais com entidades congêneres,

apresentações gratuitas,  participações em procissões,  quermesses, festas  juninas,

carnavais e eventos folclóricos.

A  música  é  constituída  basicamente  por  uma  sucessão  de  sons  e  silêncio

organizada ao longo do tempo; é considerada uma manifestação cultural e humana e,

por muitos, uma forma de arte.

Ressalte-se que a música não se restringe a mera associação de sons e palavras;

ao revés, configura-se um diferencial nos processos de aprendizado, pois desperta o

indivíduo para um mundo mais prazeroso e satisfatório, que repercute no intelecto e

no corpo, facilitando o aprendizado e a socialização das crianças. 

É inegável, assim, a importância dos serviços prestados pela Sociedade Musical

Santo Antônio de Roça Grande à comunidade, motivo pelo qual, cumpridos todos os

requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o reconhecimento de seu

nobre trabalho social. 

-  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.
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PROJETO DE LEI Nº 755/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.128/2008)

Institui o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate aos Maus-Tratos contra Idosos,

a ser comemorado anualmente no dia 21 de setembro.

Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º desta lei serão desenvolvidos em todo o

Estado,  especialmente nas escolas públicas,  palestras,  debates,  seminários, entre

outros eventos relacionados com o combate à violência perpetrada contra o idoso.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  Segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  -

IBGE  -,  os  idosos  representam  8,6%  da  população  do  País,  correspondendo  a

14.500.000  de  pessoas  com  idade  igual  ou  superior  a  60  anos.  No  tocante  à

população em comento, estima-se que no ano de 2020 equivalerá a 15 milhões de

pessoas  (13%  do  total),  sendo  a  esperança  de  vida  igual  a  70,3  anos.  O

envelhecimento da população brasileira decorre do aumento da expectativa de vida,

em conseqüência dos avanços experimentados no campo da saúde, bem como na

redução da taxa de natalidade. O fato em comento é alentador; contudo os índices de

violência  perpetrada contra  os  idosos  são  assustadores,  demandando  a  imediata

criação de políticas sociais garantidoras da saudável convivência com a velhice, bem

como a defesa da dignidade e do respeito aos idosos. Os idosos encontram-se entre

as principais vítimas de violência doméstica e, em raras oportunidades, conseguem

se livrar do agressor e recomeçar uma vida saudável. Lastimavelmente, verifica-se

que os maus-tratos não são exclusividade dos países pobres, tendo em vista que,

nos Estados Unidos, cerca de 2 milhões de idosos acima de 65 anos sofreram algum

tipo de agressão. Ressalte-se, por oportuno, que o Rio de Janeiro é o Estado do País

que apresenta os maiores índices de falecimentos de idosos vítimas de violência,

conforme  demonstra  a  pesquisa  do  Centro  Latino-Americano  de  Estudos  sobre

Violência e Saúde, pertencente à Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação
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Oswaldo Cruz. Em São Paulo, a coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas

de  Violência  do  Hospital  Municipal  Dr.  Arthur  Ribeiro  de  Sabóia,  Lan  Hee  Alves

Castanha, aduz que 32% das mortes registradas de idosos decorrem de violência,

causada pelo espancamento, agressão e atropelamento.  A razão desse lastimável

quadro  observado  em  diversas  famílias  brasileiras  permanece  desconhecido.  A

professora  de  Enfermagem  da  Universidade  Federal  da  Bahia,  Maria  do  Rosário

Menezes, argumenta que os maus tratos praticados contra os idosos resultam de um

modelo cultural em que a estética é supervalorizada, em detrimento da velhice. Em

sua  tese,  intitulada  “Da  Violência  Revelada  ...  Violência  Silenciada:  um  Estudo

Etnográfico sobre a Violência contra o Idoso”, constatou que a maioria dos idosos não

dependia financeiramente dos seus agressores, tinha filhos, morava em casa própria

e  ainda  assim  sofria  maus-tratos  até  mesmo daqueles  filhos  que  moravam  fora.

Verificou, ainda, que as principais vítimas são as mulheres, estando os filhos - do

sexo  masculino  -  dentre  os  principais  responsáveis  pela  violência  doméstica.  A

família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso o gozo de todos

os seus direitos,  garantindo-lhe sua participação na comunidade,  defendendo sua

dignidade, seu bem-estar e o seu direito à vida. Diante dessa brutal realidade, os

atores  citados  necessitam  instalar  políticas  de  reeducação  social  em  relação  à

pessoa idosa, criando mecanismos para uma saudável convivência com a velhice e

garantindo a dignidade e o respeito aos direitos elencados no Estatuto do Idoso, bem

como promover uma ampla conscientização da sociedade. Portanto, a instituição da

data  contribuirá  para  divulgar  a  violência  praticada  e  lançar  discussão  sobre  os

pontos significativos a respeito da situação do idoso perante a sociedade, visando à

mudança de paradigmas, garantindo, assim, o bem-estar do idoso e a defesa dos

seus direitos.

Diante do exposto, apresento o presente projeto de lei e aguardo de meus nobres

pares o acolhimento necessário para sua aprovação.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 756/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.141/2009)

Concede  preferência  aos  portadores  da  doença  de  Parkinson  na  aquisição  de

unidades populares edificadas pelo Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida preferência na aquisição de imóveis residenciais populares

edificados pelo Estado de Minas Gerais aos portadores da doença de Parkinson.

Art.  2º - Aos portadores da doença de Parkinson a que se refere esta lei serão

assegurados 5% (cinco por cento) dos imóveis populares disponíveis para aquisição.

Art.  3º  -  No cadastramento  dos imóveis  a serem adquiridos pela  população,  os

portadores da doença de Parkinson deverão comprovar sua condição por meio de

laudo médico oficial.

Art. 4º - Para exercer seu direito de preferência, o portador da doença de Parkinson

deverá  apresentar  requerimento  ao  órgão  público  competente,  por  meio  do  qual

manifestará, de forma inequívoca, sua vontade. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: A doença de Parkinson é uma enfermidade descrita pela primeira vez

em  1817,  pelo  médico  inglês  James  Parkinson.  Caracteriza-se  por  disfunção  ou

degeneração dos neurônios produtores da dopamina no sistema nervoso central, o

que  afeta  os  movimentos  da  pessoa,  bem  como  causa  tremores,  lentidão  de

movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita.

A citada doença é dita idiopática, ou seja, sem causa definida. Acomete qualquer

pessoa,  independentemente  de  sexo,  raça,  cor  ou  classe  social;  contudo,  os

primeiros sintomas geralmente ocorrem em pessoas com mais de 50 anos de idade.

Estudos recentes apontam que cerca de 1% das pessoas com mais de 65 anos são

portadoras  da  doença  de  Parkinson.  É  uma  das  doenças  neurológicas  mais

freqüentes,  visto  que sua prevalência  se  situa  entre  80  e  160 casos por  100 mil

habitantes.

Após o surgimento dos sintomas, o curso da enfermidade é progressivo ao longo de
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10 a 25 anos; e o agravamento contínuo dos sintomas promove rigorosas alterações

na vida do doente e, freqüentemente, causa uma profunda depressão.

A  lentidão  de  movimentos  é,  talvez,  o  maior  problema  enfrentado  pelo

parkinsoniano,  uma vez que  passa  a  despender  mais  tempo para  praticar  ações

anteriormente realizadas com desenvoltura; assim, atividades simples como banhar-

se,  vestir-se,  cozinhar,  preencher  cheques  tornam-se  cada  vez  mais  penosas  e

demoradas. A rigidez muscular também caracteriza a doença.

De evolução lenta e quase sempre progressiva, a doença de Parkinson apresenta

sintomas clínicos que incluem tremor,  rigidez,  acinesia,  lentidão de movimentos e

alteração da postura. Sintomas não motores podem aparecer também, entre os quais

a  sudorese  excessiva  ou  outros  distúrbios  do  sistema  nervoso  involuntário  e

problemas  psíquicos  como a  depressão  e  a  demência.  Além  desses,  o  paciente

apresenta  dificuldade  de  deglutição,  das  motricidades  gástrica  e  esofagiana,

constipação  intestinal,  problemas  vasomotores,  da  regulação  arterial,  edemas,

dificuldade de regulação da temperatura corporal, perturbações do sono e perda de

peso. A síndrome de Parkinson não é fatal,  mas fragiliza  e predispõe o doente a

outras patologias, como a pneumonia e outras infecções.

Considerando as graves conseqüências e alterações acarretadas à vida do afetado

pela doença em tela, especialmente no que se refere à diminuição de seu poder

aquisitivo, bem como a elevação dos gastos com remédios e tratamentos médicos,

necessário se faz uma norma jurídica que venha a cooperar com os portadores da

doença na aquisição de seus imóveis residenciais.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para levar a efeito esta

causa justa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 757/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.267/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências,

com sede no Município de Sabará.

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

e Adjacências, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  A assistência  social  está  presente  em  diversas  políticas  públicas,

envolvendo,  em  seus  processos  tático-operativos,  ações  de  entidades  públicas  e

privadas que visem contribuir para a redução do alto grau de desigualdade social com

que o país convive. 

Em 10/6/2006, foi fundada a Associação Comunitária Alto Vila Rica e Adjacências,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social. 

A entidade tem os objetivos de zelar pelo bem comum do bairro; buscar a constante

melhoria da qualidade de vida; atuar junto às autoridades públicas na defesa dos

interesses dos moradores da região; apoiar os eventos de interesse da comunidade;

realizar seminários, congressos, feiras; promover o desenvolvimento social e humano

da comunidade; combater as desigualdades sociais e econômicas.

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.

Pacífico é o fato de que a associação busca a construção de uma sociedade mais

democrática, com alternativas de desenvolvimento que promovam a inclusão social

com justiça, sustentabilidade do meio ambiente e universalização dos direitos sociais,

culturais, ambientais, civis e políticos.

Diante do exposto, contamos com o apoio desta Casa para o reconhecimento do

nobre trabalho desenvolvido pela entidade. 

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 758/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.703/2009)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros Santa Matilde,

Quarenta  e  Dois,  Idulipê  e  Adjacências  -  Ambasma -,  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 de Moradores dos Bairros

Santa Matilde, Quarenta e Dois, Idulipê e Adjacências - Ambasma -, com sede no

Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: A assistência social possui interface com diversas políticas públicas,

envolvendo,  em  seus  processos  tático-operativos,  ações  de  entidades  públicas  e

privadas que visam contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social

com que o País convive. 

Destarte,  diante  da  necessidade  da  redução  das  desigualdades  sociais,  a

sociedade civil organizou-se e, em 24/9/2002, foi fundada a Associação de Moradores

dos  Bairros  Santa  Matilde,  Quarenta  e  Dois,  Idulipê  e  Adjacências  -  Ambasma -,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social. 

A entidade em comento apresenta os objetivos estatutários seguintes: promover o

bem-estar social; desenvolver ações de integração sócio-cultural, artes e cidadania;

estimular a prática desportiva e competitiva sadia; atuar junto às autoridades públicas

na defesa dos interesses dos moradores da região; promover o fortalecimento e o

desenvolvimento  social  e  humano  da  comunidade;  combater  as  desigualdades

sociais e econômicas.

A  entidade  ministra  diversos  cursos  gratuitos  à  comunidade,  entre  os  quais,

profissionalização,  jardinagem,  cestaria,  informática,  confeitaria,  inclusão  digital,

dança, basquete, vôlei e futebol.  Realiza,  ainda, palestras abordando temas como

planejamento  familiar,  prevenção  de  doenças  sexualmente  transmissíveis,
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aleitamento  materno  e  aconselhamento  familiar.  Promove  sessões  de  cinema

itinerantes,  doação  de  cestas  básicas  e  presta  auxílio  na  reestruturação  de

associações. 

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. 

Diante do exposto, pacífico é o fato de que a associação busca a construção de

uma  sociedade  mais  democrática,  respaldada  em  uma  alternativa  de

desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça e universalização dos

direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 759/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.981/2009)

Declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Borba Gato, com sede no Município

de Sabará. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Escoteiro Borba Gato, com

sede no Município de Sabará. 

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: Em 1907, o Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell fundou o

escotismo,  movimento  mundial,  educacional,  voluntariado,  apartidário,  sem  fins

lucrativos.  Sua  proposta  consiste  no  desenvolvimento  do  jovem  por  meio  de  um

sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa e na lei  escoteira,

bem como na prática do trabalho em equipe e na vida ao ar livre, fazendo com que o

jovem assuma seu próprio  crescimento,  tornando-se  um exemplo  de  fraternidade,
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lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina.

A Lei Escoteira, idealizada por Baden-Powell, não estabelece leis proibitivas, mas

conceitos para formação de pessoas benévolas, desta forma o escoteiro tem onde se

espelhar  e  orientar.  São  conceitos  inerentes  à  Lei  Escoteira:  honra,  integridade,

lealdade,  presteza,  amizade,  cortesia,  respeito  e  proteção  ao  meio  ambiente,

responsabilidade, disciplina, coragem, ânimo, bom-senso, respeito pela propriedade e

auto-confiança. Em  7/3/2002, foi constituído o Grupo Escoteiro Borba Gato, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, que atua nas áreas

cultural,  educacional,  beneficente  e  comunitária,  destinando-se  especialmente  à

prática do escotismo. A associação em comento apresenta as finalidades estatutárias

seguintes: desenvolver o escotismo em sua localidade, sob a supervisão dos órgãos

do nível nacional e regional, representar seus membro perante os poderes públicos e

o  Movimento  Escoteiro  Regional  e  Nacional,  propiciar  a  educação  não  formal,

valorizar o equilíbrio ambiental e desenvolver o propósito do escotismo. Destarte, as

atividades realizadas pelo Grupo estimulam a valorização e o resgate do propósito do

escotismo, bem como contribuem para o crescimento e a melhoria da qualidade de

vida dos sabarenses.

As ações desenvolvidas pelo Grupo Escoteiro Borba Gato visam educar e promover

o  crescimento  dos  jovens,  pregam  a  valorização  e  a  preservação  do  patrimônio

cultural  e  ambiental  do  município,  transmitem  às  gerações  futuras  o  sentido  de

valores tais como: honra, integridade, lealdade, amizade, cortesia, respeito e proteção

ao meio ambiente,  responsabilidade,  disciplina,  coragem,  ânimo e  auto-confiança,

dando-lhes referências e fortalecendo seus laços comuns.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 760/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.982/2009)

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo
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ao Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-05

compreendido  entre  o  trevo  localizado  na  Avenida  José  Cândido  da  Silveira  e  o

entrocamento da BR-381, constituído de 2,1km (dois quilômetros e cem metros).

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Belo Horizonte 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 Belo Horizonte 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, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: O trecho de rodovia de que trata esta proposição integra a MG-05,

estando compreendido entre a Avenida José Cândido da Silveira e a Rodovia BR-

381, no Município de Belo Horizonte.

Trata-se de bem público de uso comum do povo,  de propriedade do Estado de

Minas Gerais, gerenciado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG.

Em 28/4/2009,  a Câmara Municipal  de Belo Horizonte promoveu uma audiência

pública  com a finalidade de debater  a situação do trecho de dois  quilômetros  da

Rodovia MG-05.

Na  oportunidade,  a  comunidade  do  entorno  da  rodovia  conclamou  pela

municipalização deste trecho da via, alegando que o local se encontra faticamente

incorporado ao Município de Belo  Horizonte,  uma vez que promove a  ligação de

diversos  bairros  da  cidade  e  apresenta  traçados  essencialmente  urbanos,  não

havendo como trafegar pelos bairros sem passar pela rodovia estadual. Defenderam,

ainda, que a referida doação permitirá melhorias em sua conservação, beneficiando

os moradores que dela dependem, e favorecerá a autonomia da Municipalidade.
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Ressalte-se,  por  oportuno,  que  recentemente  o  Departamento  de  Estadas  de

Rodagem de Minas Gerais executou uma reforma do trecho em comento, instalando

na via a faixa contínua, proibindo, assim, que seja feita a ultrapassagem no local, bem

como que os automóveis  que trafeguem em direção à  Avenida  José Cândido  da

Silveira  realizem  conversões  à  esquerda,  com  o  intuito  de  alcançar  as  vias

perpendiculares. O citado fato causou descontentamento à população, uma vez que

dificultou a circulação dos veículos em região notadamente comercial e residencial.

Os referidos transtornos causados à comunidade respaldam esta proposição.

Destarte, com o escopo de beneficiar os moradores da região, este projeto de lei

dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia e autoriza o Poder Executivo a doá-

lo ao Município de Belo Horizonte, com a finalidade de transformá-lo em via urbana

municipal.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 761/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.329/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores no Bairro Nossa Senhora

de Fátima - Amof -, com sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores no Bairro

Nossa Senhora de Fátima - Amof -, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  A Constituição da República  e a Lei  nº  8.742,  de  1993,  definem a

assistência  social  como  uma  política  voltada  para  a  proteção  da  família,  da

maternidade, da infância, da adolescência e da velhice, para o amparo das crianças e

dos adolescentes carentes, para a integração no mercado de trabalho, a reabilitação

e a integração das pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política
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não contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa

pública e da sociedade, pautando-se nos princípios da universalidade da cobertura e

do atendimento, da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e

serviços. 

Refira-se,  aliás,  que  a  assistência  social  tem  interface  com  diversas  políticas

públicas,  envolvendo,  em  seus  processos  tático-operativos,  ações  de  entidades

públicas  e  privadas,  que  visem  contribuir  para  a  redução  dos  altos  graus  de

desigualdade social com que o País convive. Diante da necessidade de redução das

desigualdades sociais, a sociedade civil  organizou-se, e, na data de 24/2/2008, foi

fundada a Associação dos Moradores no Bairro Nossa Senhora de Fátima - Amof -,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e de

promoção social. 

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias seguintes: defender a

vida no planeta, firmar parcerias e convênios, incentivar o desenvolvimento social, a

evolução  e  a  defesa  do  ser  humano,  atuar  na  área  da  saúde,  prestar  serviços

educacionais, promover a arte e a cultura, defender a população indígena, proteger o

idoso, a criança, o adolescente e o portador de necessidades especiais, realizar a

inclusão  digital,  incentivar  novas  tecnologias,  desenvolver  ações  direcionadas  à

geração de emprego e  renda,  atuar  nas áreas  do  lazer,  turismo,  esporte  e meio

ambiente e preservar o meio ambiente.

Como  visto,  a  Amof  presta  relevantes  serviços  à  comunidade,  uma  vez  que

desenvolve  ações  que  visam  atender  às  crescentes  demandas  das  pessoas  em

situação  de  vulnerabilidade  social  ou  econômica,  tendo  como propósito  contribuir

para seu desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, fica claro que a associação busca a construção de uma

sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de desenvolvimento que

contemple  a  inclusão  social  com  justiça,  sustentabilidade  do  meio  ambiente  e

universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa para o

reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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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 762/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.343/2010)

Acrescenta os arts. 1º-A e 1º-B à Lei nº 17.591, de 23 de junho de 2008, que institui

a Semana de Prevenção de Distúrbios Alimentares. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados à Lei nº 17.591, de 23 de junho de 2008, os seguintes

arts. 1º-A e 1º-B:

“Art. 1º-A - São objetivos da semana de que trata esta lei:

I - dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para

acompanhar a população de risco;

II - contribuir para a instituição de padrões estéticos, baseados na multiplicidade de

biotipos e etnias;

III  -  estimular  a  população  a  realizar  exames  especializados  direcionados  à

detecção dos distúrbios alimentares;

IV - promover campanhas educativas que visem ao esclarecimento da população

sobre os riscos dos distúrbios alimentares;

V  -  estimular  os  meios  de  comunicação  a  adotar  diferentes  padrões  estéticos,

valorizando as diferentes etnias e as raças;

VI  -  prestar  orientação nutricional  e  atendimento psicológico ou  psiquiátrico  aos

portadores de distúrbios alimentares;

VII - estimular a investigação e a divulgação do estado nutricional dos alunos da

rede pública estadual.

Art.  1º-B  -  A  Semana  de  Prevenção  de  Distúrbios  Alimentares  observará  as

seguintes diretrizes:

I - integração das ações públicas e privadas voltadas à prevenção, ao diagnóstico e

ao tratamento das doenças associadas a distúrbios alimentares;

II - estímulo à superação do conceito de um padrão de beleza único;

III  -  redução  do  número  de  pessoas  acometidas  por  patologias  decorrentes  do

excesso ou da insuficiência alimentar;
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IV - realização de palestras e debates sobre os seguintes temas:

a)  a  importância  de  uma  alimentação  saudável  para  a  garantia  da  saúde  e  a

melhoria da qualidade de vida;

b) a relação entre alimentação, atividade física, saúde e longevidade;

c) elaboração de cardápios equilibrados;

d) males advindos dos distúrbios alimentares.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: Os distúrbios alimentares, entre os quais a anorexia, a bulimia e o

transtorno  do  comer  compulsivo,  importam  grave  perturbação  do  comportamento

alimentar,  associada  a  preocupações  extremas  com  a  forma  corporal  e  o  peso.

Acometem, principalmente, mulheres adolescentes e jovens.

Ao cotejarmos o distúrbio alimentar com os demais transtornos mentais, verificamos

que são responsáveis pelos maiores índices de mortalidade, pois levam a óbito mais

de 10% dos pacientes. 

Anorexia é a recusa da pessoa a se alimentar, por se considerar gorda, apesar de

estar abaixo do peso considerado adequado à sua idade e altura, apresentando um

distúrbio  da  imagem  corporal,  que  faz  com  que  se  perceba  mais  gorda  do  que

realmente é. A rejeição à comida está associada a um medo mórbido de ganhar peso.

Esse  distúrbio  não  diminui  com a  perda  de  peso,  fazendo  com  que  o  anorético

continue insatisfeito com sua aparência, apesar do emagrecimento, fixando metas de

peso em níveis cada vez mais baixos e chegando a utilizar métodos de controle de

peso cada vez mais extremos.

Na bulimia, a pessoa ingere, num curto intervalo de tempo, grandes quantidades de

comida, seguidas pela utilização de estratégias inadequadas para evitar o aumento

do peso, entre as quais  a auto-indução ao vômito,  o jejum prolongado,  o uso de

laxantes  e  diuréticos  e  a  prática  de  exercícios  intensos.  O  ataque  é  tipicamente

desencadeado por estados de humor disfóricos, estados ansiosos e fome intensa.

O  distúrbio  do  comer  compulsivo  assemelha-se  à  bulimia  no  que  se  refere  à

exagerada ingestão de alimentos,  contudo não há ocorrência  de comportamentos
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compensatórios.  O  ato  de  comer  apenas  cessa  quando  a  pessoa  se  sente

desconfortavelmente  saciada.  As  pessoas  acometidas  por  esse  transtorno  são

obesas e apresentam recorrente variação de peso; têm propensão a graves afecções

associadas à obesidade. 

Os distúrbios alimentares demandam um plano de tratamento abrangente, além de

profissionais de áreas diversas. Esses tratamentos têm maior chance de êxito quando

os distúrbios são diagnosticados precocemente. 

Diante  do  exposto,  esta  proposição  pretende  aprimorar  a  norma  existente,

estabelecendo objetivos e diretrizes atinentes ao tema.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 763/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.617/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Raul  Soares  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Raul Soares

imóvel  com  área  de  180,18m2 (cento  e  oitenta  metros  quadrados  e  dezoito

centímetros quadrados), constituído de um terreno urbano, e respectivas acessões e

benfeitorias, situado nesse Município, registrado sob o nº 8.343, a fls. 01 do Livro 2,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Raul Soares.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  será  destinado  à

instalação de órgãos de defesa social. 

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º, ou no caso de desvirtuamento ou

modificação de sua finalidade. 

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: O imóvel de que trata esta lei  encontra-se inutilizado e demanda à
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realização de obras de reforma.  Ressalte-se que tem localização estratégica para

abrigar a instalação de órgão de defesa social, por isso contamos com a certeza que

em muito contribuirá com as ações de combate ao avanço da criminalidade e de

preservação da ordem pública.

A Constituição  da  República  preceitua  a  segurança  pública  como um  dever  do

Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  que  deve  ser  exercida  para  a

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Apesar  de  a  Constituição  da  República  não  conceder  aos  Municípios  a

possibilidade de exercício de polícia ostensiva ou judiciária, é imprescindível que os

entes  municipais  prestem  auxílios  e  assumam  responsabilidades  no  processo  de

garantir  a  segurança pública aos seus munícipes.  Por  esse motivo,  a doação em

apreço  facilitará  o  envolvimento  e  a  participação  do  Município  no  processo  de

construção de uma sociedade dotada de paz pública,  uma vez que importará  na

execução de medidas de prevenção ao delito.

A doação em apreço fundamenta-se no interesse da municipalidade de reformar o

bem e contribuir para a instalação de órgãos de defesa social no imóvel, buscando

atingir  o  fim  último  de  todo  próprio  público,  qual  seja  o  de  atender  ao  interesse

coletivo. 

Certamente  essa é  a  única  medida  capaz de assegurar  a  melhor  utilização do

imóvel, motivo pelo qual julgamos necessária a doação e apresentamos este projeto

de  lei,  esperando  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa  para  sua

aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 764/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.619/2010)

Declara de utilidade pública o Clube de Orientação Serra do Lenheiro - Cosele -,

com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Orientação  Serra  do

Lenheiro - Cosele -, com sede no Município de São João del-Rei.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação:  O  esporte  desenvolve  valores  como  afetividade,  percepções,

expressão,  raciocínio  e  criatividade,  razão  pela  qual  representa  importante

instrumento de  socialização,  educação,  promoção de saúde,  identidade cultural  e

cooperação dos povos.

Os benefícios atribuídos à atividade fizeram com que a Organização das Nações

Unidas,  embasada em recente estudo,  recomendasse a adoção do esporte como

instrumento de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento humano.

Em 5/6/98, visando tornar o esporte uma vigorosa ferramenta de inclusão social, a

sociedade civil organizou-se e fundou o Clube de Orientação Serra do Lenheiro. Sua

constituição legal foi efetivada em 6/5/2002, configurando-se uma pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por  escopo  incentivar  práticas

desportivas, defender e preservar o meio ambiente e promover o ecoturismo.

A associação apresenta  as  finalidades estatutárias  seguintes:  praticar,  educar  e

orientar  atletas  sobre  o  desporto  Orientação;  realizar  promoções,  competições  e

eventos;  difundir  a  prática  da  orientação;  incentivar  a prática do desporto junto  à

comunidade de São João del-Rei e região; promover a consciência ecológica através

da  prática  da  orientação;  fortalecer  a  união  entre  seus  associados  e  familiares;

desenvolver  o espírito  de camaradagem, amizade e lealdade ente  os  associados,

difundir os preceitos éticos e aprimorar a profissionalização.

A entidade, além de promover e incentivar a prática desportiva, presta relevantes

serviços  à  comunidade,  uma vez que desenvolve  ações que visam a  atender  às

crescentes  necessidades  e  demandas  da  população  por  esporte,  sobretudo  o

destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, tendo como

principal  propósito  contribuir  para  seu  desenvolvimento  humano  e  promover  sua

inclusão social. 

Diante da relevância de suas ações, obteve a declaração de utilidade pública, em

âmbito municipal, por meio da Lei nº 4.425, de 14/4/2010.

Desde  o  ano  de  2004,  desenvolve  o  Projeto  Cultura  Histórica  através  da
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Orientação,  por  meio do qual  busca resgatar e ministrar  o conhecimento histórico

local  de  estudantes  de  escolas  públicas  e  particulares.  O  citado  projeto  foi

desenvolvido  nas  cidades  de  São  João  del-Rei,  Sabará,  Barroso,  Tiradentes  e

Prados. A ação mencionada, além de incentivar o conceito de identidade local, visa

despertar  o adolescente para a prática desportiva e promover  seu contato com a

natureza. 

Frise-se,  ainda,  que  as  ações  desenvolvidas  pela  entidade  almejam  difundir,

aperfeiçoar,  fomentar,  fiscalizar  e  disciplinar  a  prática  do  desporto  amador,

organizando  campeonatos  e  torneios,  bem  como  promovendo  atividades  que

contribuam com a formação do ser humano.

Desde 2001,  realiza  e  participa  de  algumas etapas do Campeonato  Mineiro de

Orientação  -  Camor  -,  evento  dirigido  a  cerca  de  250  atletas  mineiros,  no  qual

alcançou a primeira colocação nos anos de 2003, 2004, 2006 e 2007 e a segunda

posição em 2001, 2002, 2005, 2008 e 2009. Organizou a 2ª Etapa do Campeonato

Brasileiro de Orientação - Cambor -, edições de 2005 e 2009, nas quais participaram,

respectivamente,  500  e  700  atletas.  Realiza,  desde  2003,  o  Campeonato  de

Orientação do Campo das Vertentes, torneio regional com cerca de 80 esportistas.

Ministra há quatro anos oficinas de orientação do Inverno Cultural da Universidade

Federal de São João del-Rei, nas quais aborda, entre outros temas, a conservação

ambiental  e  patrimonial  histórica.  Em  2010,  organizou  uma das etapas  do Troféu

Sudeste de Orientação.

Uma vez que a entidade cumpre todos os requisitos legais, contamos com o apoio

desta Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pelo Clube de

Orientação Serra do Lenheiro.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 765/2011

(Ex-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.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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, 23 de março de 2011.

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, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 766/2011

(Ex-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, 23 de março de 2011.

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

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



1623
____________________________________________________________________________

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 767/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.871/2010)

Institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas  Gerais, a Política Estadual para

a População em Situação de Rua - PPSR-, que atenderá ao disposto nesta lei.

Parágrafo  único  -  A política  de  que  trata  esta  lei  será  implantada  pelo  Poder

Executivo em articulação com os Municípios.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se população em situação de rua o grupo

populacional  heterogêneo  que  tem  em  comum  a  pobreza  extrema,  os  vínculos

familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a  inexistência  de  moradia  convencional

regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de

moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades

de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória.

Art. 3º - São princípios da Política Estadual para a População em Situação de Rua:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - direito à convivência familiar e comunitária;

III - valorização e respeito à vida e à cidadania;

IV - atendimento humanizado e universalizado;

V  -  respeito  às  condições  sociais  e  diferenças  de  origem,  raça,  idade,

nacionalidade,  gênero,  orientação  sexual  e  religiosa,  com  atenção  especial  às

pessoas com deficiência.

Art. 4º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que

integram  as  políticas  públicas  de  saúde,  educação,  assistência  social,  moradia,

segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda;

II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para

atuação  no  desenvolvimento  de  política  públicas  intersetoriais,  direcionadas  às

pessoas em situação de rua;

III - produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e



1624
____________________________________________________________________________

culturais  sobre a rede existente e cobertura de serviços públicos à população em

situação de risco;

IV - desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação

de uma cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de

rua e os demais grupos sociais,  de modo a resguardar a observância aos direitos

humanos;

V  -  incentivar  a  pesquisa,  produção  e  divulgação  de  conhecimentos  sobre  a

população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua

amplitude  étnico-racial,  sexual,  de  gênero  e  geracional,  nas  diversas  áreas  do

conhecimento;

VI  -  implantar  centros  de  defesa  dos  direitos  humanos  para  a  população  em

situação de rua;

VII - criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de denúncias de

violência contra a população em situação de rua ;

VIII - criar e divulgar canal de comunicação para o recebimento de sugestões para o

aperfeiçoamento e a melhoria das políticas públicas voltadas para esse segmento;

IX - orientar as pessoas em situação de rua sobre os benefícios previdenciários e

assistenciais existentes;

X  -  implementar  ações  de  segurança  alimentar  e  nutricional  suficientes  para

proporcionar à população em situação de rua permanente acesso à alimentação de

qualidade;

XI  -  disponibilizar  programas  de  qualificação  profissional  para  as  pessoas  em

situação de rua, com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho;

XII - estimular a geração de emprego e renda;

XIII  -  integrar,  articular  e  mobilizar  os  diferentes  níveis  de  governo e  fontes  de

recursos, de modo a potencializar a capacidade de investimentos e viabilizar recursos

para a política de que trata esta lei.

Art. 5º - A Política Estadual para a População em Situação de Rua observará as

seguintes diretrizes:

I  -  promoção  dos  direitos  civis,  políticos,  econômicos,  sociais,  culturais  e

ambientais;
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II - responsabilidade do poder público por sua elaboração e financiamento;

III - articulação das políticas públicas estaduais;

IV  -  integração  dos  esforços  do  poder  público  e  da  sociedade  civil  para  sua

execução;

V  -  participação  da  sociedade  civil  na  elaboração,  no  acompanhamento  e  no

monitoramento das políticas públicas;

VI -  incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e à sua

participação nas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação

das políticas públicas;

VII - implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do

preconceito e de capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e

respeito no atendimento desse segmento;

VIII - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos.

Art. 6º - São fontes de recursos para os programas criados com vistas à efetivação

da política de que trata esta lei:

I - dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - recursos provenientes de fundos estaduais;

III - financiamentos externos e internos;

IV - recursos provenientes e outas fontes.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: No ano de 2005, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à

Fome  realizou  um  levantamento  em  76  Municípios,  constatando  que  cerca  de

1.800.000 de brasileiros vivem nas ruas. O trabalho demonstrou que de 0,6% a 1%

da população do País vive de modo provisório ou permanente nas ruas. 

Nos  últimos  anos,  algumas  administrações  municipais  têm  desenvolvido  ações

direcionadas à população em situação de rua, contudo são destituídas de conexão

com  as  outras  ações  e  políticas  públicas,  além  de  apresentarem  curta  duração,

perdurando apenas no mandato de seu instituidor.

A relativização do êxito dessas ações se deve ao fato de constituir a população de
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rua  um  fenômeno  multidimensional.  Dessa  forma,  tendem  ao  fracasso  as

intervenções  setoriais  que  abordem  apenas  determinados  aspectos  do  problema,

como a saúde, a geração de emprego e renda ou a habitação, isoladamente.

Deve-se considerar, ainda, que a vida nas ruas ocasiona profunda degradação da

pessoa, tornando o processo de seu resgate muito lento e doloroso, motivo pelo qual

deve ser conduzido de forma gradativa e multidisciplinar, o que demanda elevados

custos e ações permanentes, norteadas por uma política pública organizada. 

É de fundamental importância, portanto, a instituição de uma Política Estadual para

a População em Situação de Rua, que trace diretrizes e princípios para as ações

destinadas a garantir inclusão social e resgate da dignidade e da cidadania dessas

pessoas.

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

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

PROJETO DE LEI N° 768/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.898/2010)

Obriga  os  estabelecimentos  de  ensino  a  disponibilizarem  assentos

proporcionalmente adequados às pessoas obesas. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino, instalados  no Estado, ficam obrigados a

disponibilizar assentos proporcionalmente adequados aos estudantes obesos. 

Parágrafo  único  -  A obrigatoriedade de que trata  esta  lei  abrangerá  as  escolas

públicas e particulares. 

Art. 2º - Para efeitos desta lei, considera-se obesa a pessoa que possua índice de

massa corporal (IMC) acima de 30. 

Art. 3º - A quantidade de assentos disponibilizados corresponderá a 10% (dez por

cento)  do  número de  estudantes  matriculados ou inscritos  no  estabelecimento  de

ensino. 

Parágrafo  único  -  Os  assentos  serão  adquiridos  em  consonância  com  as

determinações do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 59, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
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Art. 5º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo de 120 (cento e

vinte) dias, contados da data da publicação desta lei, para se adequarem às suas

disposições. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Wander Borges

Justificação: A obesidade é considerada uma doença crônica e multifatorial, na qual

ocorre  um  excesso  de  gordura  acumulada  no  corpo,  principalmente  no  tecido

subcutâneo.  O  efeito  acumulativo  de  lipídios  nas  células,  responsáveis  pelo

armazenamento de gordura (adipócitos), resulta, geralmente, do balanço energético

positivo, ou seja, a ingestão alimentar é superior à demanda de gasto energético para

atividades diárias. 

Conforme estudos do IBGE, o número de pessoas obesas aumentou. As pesquisas

indicam que há cerca de 17 milhões de obesos no Brasil, o que representa 9,6% da

população. 

Calcula-se a obesidade por meio da utilização do índice de massa corporal (IMC),

preditor internacional adotado pela Organização Mundial de Saúde, correspondendo

ao resultado da divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura.

O excesso de peso predispõe o organismo a uma série de doenças, como também

acarreta prejuízos psíquicos. Poucos são os locais que possuem assentos adequados

ao  corpo  do obeso,  e  a  utilização,  por  longo  período,  de  assento  de  dimensões

inferiores à necessidade da pessoa, além de desconforto físico pode causar lesões

na coluna.

Visando solucionar essa questão, apresentamos a proposição em apreço, inspirada

na Lei nº 5.829, de 21/9/2010, do Estado do Rio de Janeiro. 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 769/2011

Dispõe sobre a política estadual de alerta e prevenção de fenômenos naturais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A política estadual de alerta e prevenção de fenômenos naturais, destinada
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à  criação  de  mecanismos  de  acomodação  comunitária  segura  e  digna,  terá  as

seguintes diretrizes:

I - mapeamento dos espaços geográficos caracterizados como áreas de risco;

II - implementação de sistema de alerta e prevenção de eventos naturais;

III  -  parcerias  com  órgãos  e  entidades  especializados  destinadas  à  coleta  de

informações  e  geração  de  banco  de  dados  para  o  desenvolvimento  de  ações

estratégicas preventivas e em momentos críticos;

IV - desenvolvimento de tecnologias destinadas à previsão dos impactos causados

por fenômenos naturais e de planos para diminuição desses impactos;

V - implementação de sistema operacional de logística, mobilidade e controle em

caso de catástrofe;

VI -  capacitação de profissionais especializados e treinamento de evacuação de

comunidades atingidas;

VII  -  implementação  de  sistema  preventivo  de  apoio  técnico  e  psicossocial  a

moradores de áreas de risco;

VIII  -  criação  de  infraestrutura  de  acomodação  comunitária  segura  e  digna

destinada a atendimento em momentos críticos;

IX - reaparelhamento do sistema de defesa civil;

X  -  estruturação  e  aparelhamento  dos  órgãos  responsáveis  pela  aprovação  da

ocupação de áreas destinadas à urbanização.

Art. 2º - Para a execução da política estadual de alerta e prevenção de fenômenos

naturais, será destinada dotação orçamentária.

Art. 3º - A política estadual de alerta e prevenção de fenômenos naturais inclui o

estímulo  à  realização  de  cursos  especializados  de  climatologia,  meteorologia,

geofísica, geomorfologia e disciplinas afins.

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

Sala das Reuniões, 23 de março de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: Recentemente, o Brasil  registrou talvez o maior desastre natural de

sua história, ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro. Sabe-se que mais de 10

mil pessoas ficaram desabrigadas, e há registro de quase mil mortes.
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A falta de técnicos e a deficiência de equipamentos contribuíram para que os alertas

nem sequer chegassem ao destino, de modo a minimizar os impactos de tamanha

tragédia.

Sabe-se  que  existem  aparelhos  capazes  de  identificar  a  origem  de  grandes

precipitações num raio de mais de 250km. Entretanto, o uso desta tecnologia exige

maior habilidade.

Os poucos dados estatísticos catalogados dão notícia de que a maior parte das

áreas de risco está sujeita a deslizamentos causados por inundações. Todavia não

podemos descartar outros fenômenos naturais. E, para isto, devemos adotar políticas

públicas compatíveis com a nova realidade mundial.

Não há dúvidas de que a Defesa Civil necessita de melhor aparelhamento. Também

há necessidade de capacitação técnica e de formação de profissionais preparados

para operações preventivas e de salvamento.

Outro  fato  que  contribui  sobremaneira  para  aumentar  os  riscos  e  os  impactos

decorrentes dos fenômenos naturais relaciona-se à ocupação de áreas urbanas. É

preciso aparelhar os órgãos responsáveis pela expedição de alvarás e autorizações

para  ocupações.  Os  técnicos  precisam  ser  mais  bem  preparados,  adquirindo

conhecimentos  sobre  geofísica,  geomorfologia  e  outras  áreas.  Enfim,  o  Estado

precisa assumir a responsabilidade quanto à prevenção de catástrofes, notadamente

aquelas desencadeadas por fenômenos naturais.

Desta forma, a adoção de uma política nos moldes da que ora se propõe é apenas

o início de uma grande jornada rumo ao melhor aparelhamento do Estado para o

enfrentamento  de  fenômenos  que  nos  surpreendem,  espalhando  desespero  e

frustração.

Por  estas  razões,  espera-se  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

-  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.

REQUERIMENTOS 

Nº  255/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao
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Secretário de Transportes, ao Subsecretário de Obras Públicas e ao Diretor-Geral do

DER-MG pedido de providências para que seja encampada pelo Estado a estrada

que  liga  o  Município  de  Itaguara  ao  de  Carmo  do  Cajuru.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 256/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas

Gerais pelos 20 anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 257/2011, do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Cemig pedido de informações sobre o cronograma de instalação dos

postos de atendimento ao consumidor, nos termos da Resolução nº 414, de 2010, da

Aneel. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 258/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja manifestada ao Sr.

Rinaldo  Campos  Soares,  Cônsul-Geral  Honorário  do  Japão  em  Belo  Horizonte,

solidariedade  pelas  perdas  humanas  e  materiais  causadas  pela  tragédia  natural

ocorrida no Japão. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 259/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Palmópolis  pelos 19 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 260/2011, dos Deputados Doutor Viana e Sávio Souza Cruz, em que solicitam

seja  formulada  manifestação  de  pesar  pelo  falecimento  do  Sr.  Dalton  Moreira

Canabrava, ex-Deputado nesta Casa.

Nº 261/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Djalma Morais, Presidente da Cemig, pelo recebimento da

Medalha Lucas Lopes. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 262/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que promova a regulamentação

da Lei nº 13.515, de 7/4/2000. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 263/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o Sr.  José Fernandes  Filho  pelo  lançamento de  seu livro  de

memórias "Minha Candeia". (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 264/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita  seja encaminhado ao
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Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja  autorizado  o

funcionamento de uma unidade do Instituto Médico-Legal  no Município de Campo

Belo. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 265/2011, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Ângelo José Roncalli  de Freitas por sua eleição para a

Presidência  da  Associação  Mineira  de  Municípios.  (-  À  Comissão  de  Assuntos

Municipais.)

Nº 266/2011, do Deputado Luiz Carlos Miranda, em que solicita seja encaminhado

ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  a  concessão  do  título  de

cidadão  honorário  do  Estado  ao  Sr.  José  Cesário  da  Silva  Almada  Lima.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº 267/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Federação  da  Agricultura  e  Pecuária  do  Estado  de  Minas

Gerais pelos 60 anos de sua fundação. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 268/2011, do Deputado Luiz Henrique e outros, em que solicitam seja formulada

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Konstantin Christoff. (- À Comissão de

Cultura.)

Nº 269/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para a

realização de obras de pavimentação da rodovia que liga a sede do Município de

Mesquita ao Distrito de Barra Grande.

Nº 270/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Transportes pedido de providências para a

inclusão do  trecho  entre  os  Municípios  de  Mesquita  e  Belo  Oriente  no  programa

Caminhos de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 271/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado, à Secretária de Educação e ao Secretário de Defesa Social

pedido de providências para a instalação de câmeras de vídeo para fins de segurança

pública nas ruas em torno das escolas públicas estaduais localizadas em Municípios

cuja população seja superior a 50 mil habitantes.

Nº 272/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao
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Governador do Estado e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais pedido de providências para que elevem a 2ª Companhia do Corpo de

Bombeiros  Militar,  localizada  no  Município  de  Ipatinga,  ao  nível  de  Batalhão.  (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 273/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Geraldo Padrão, Diretor da Rádio Cultura de Sete Lagoas e

Região, e com toda sua equipe pelos 63 anos de fundação dessa emissora.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº  274/2011,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Fazenda  pedido  de  informações  sobre  a  estimativa  do  impacto

orçamentário-financeiro decorrente da concessão de isenção do IPVA a veículo de

motorista profissional autônomo que o utilize para o serviço de transporte especial de

pessoas com deficiência, neste exercício e nos dois exercícios seguintes.

Nº 275/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao  Chefe  da  Polícia  Civil  e  ao  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de

informações sobre os resultados dos inquéritos instaurados para a apuração da morte

de Renilson Veriano da Silva e de Jefferson Coelho da Silva, em fevereiro de 2011, na

Vila Marçola, no Bairro Serra. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 276/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

aos  Deputados  Federais  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  estudem  a

possibilidade de destinação de emendas parlamentares para a construção do novo

fórum de Contagem.

Nº  277/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião

Ordinária desta Comissão e pedido de providências para que estude a possibilidade

de aumento da dotação orçamentária do Tribunal de Justiça, visando à construção do

fórum da Comarca de Contagem.

Nº  278/2011,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça as notas taquigráficas

da 1ª Reunião Ordinária desta Comissão e pedido de providências para que forme

uma comissão com o objetivo de conhecer as dependências do fórum da Comarca de
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Contagem. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 279/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado

ao  Procurador-Geral  de  Justiça  e  ao  Secretário  de  Defesa  Social  pedido  de

informações  sobre  as  especificações  técnicas,  as  localizações,  os  órgãos  e  as

autoridades responsáveis pelos equipamentos de escuta implantados no Estado, a

fim de obter esclarecimentos sobre possíveis violações de direitos humanos.

Nº  280/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Cemig pedido de informações com cópia do relatório

do dia 27/2/2011, que contém dados sobre a rede elétrica no Município de Bandeira

do Sul.

Nº 281/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ten.-Cel.  Sebastião  Olímpio  Emídio  Filho,  Comandante  do  Batalhão  de  Polícia

Rodoviária do Estado, pedido de informações sobre a relação de acidentes no Anel

Rodoviário de Belo Horizonte de 2008 a 2011, com a data, o local e o número de

vítimas, os quais tenham envolvido motoristas profissionais de carga e de transporte

coletivo de passageiros e motoristas amadores.

Nº 282/2011, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ten.-Cel.  Sebastião  Olímpio  Emídio  Filho,  Comandante  do  Batalhão  de  Polícia

Rodoviária do Estado, pedido de informações sobre a relação de acidentes na BR-

381, no trecho compreendido entre Belo Horizonte e Governador Valadares, de 2008

a  2010,  com  a  data,  o  local  e  o  número  de  vítimas,  os  quais  tenham envolvido

motoristas profissionais de carga e de transporte coletivo de passageiros e motoristas

amadores. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  283/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes, à Subsecretaria de Obras Públicas e à Diretoria-Geral do

DER-MG pedido de providências para que seja executado o asfaltamento da Rodovia

MG-335, que liga os Municípios de Bom Sucesso e São Tiago.

Nº 284/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Evaldo Ribeiro Barros, Prefeito Municipal de Itanhandu, e

com  a  Câmara  Municipal  de  Itanhandu  pela  instalação,  no  Município,  de  cursos

técnicos em convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
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Sul de Minas.

Nº 285/2011, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Ademir José Pereira, Diretor-Geral do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, pela instalação de cursos técnicos

no Município de Itanhandu, em convênio com a Prefeitura desse Município.

Nº 286/2011,  da  Comissão de Educação,  em que solicita  seja encaminhado ao

Supremo Tribunal Federal pedido de providências para que essa Corte manifeste-se

favoravelmente  à  constitucionalidade  da  Lei  Federal  nº  11.738,  de  2008,  que

regulamenta a alínea “e” do inciso III do "caput" do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os

profissionais do magistério público da educação básica.

Nº 287/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares do 52º Batalhão de Polícia Militar, em

Ouro Preto, pela eficiência na apuração dos furtos ocorridos no Distrito de Antônio

Pereira, em fevereiro deste ano.

Nº  288/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Delegada Titular da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida

pedido  de  providências  para  agilizar  as  buscas  da  Sra.  Elizabete  Pinto  Coelho,

desaparecida em 13/2/2011, nesta Capital.

Nº  289/2011,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências  para  atender  às  reivindicações,  que  menciona,  dos  Agentes

Socioeducativos, relativas às condições de trabalho dessa categoria.

Nº 290/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao 3º-Sgt. PM João Batista da Silva, ao 3º-Sgt. PM Michael

Marconi Gonçalves Silva, ao 3º-Sgt. PM Ronaldo Rodrigues de Jesus, ao Cb. PM

Rogério Ferreira de São José, ao Sd. PM Fabrício Alexander Luís Lima, ao Sd. PM

Fabrício Márcio Figueiredo e ao Sd. PM Clenio Abreu Furtado Filgueiras, todos do 33º

Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  eficiente  atuação  na  prisão  de  assaltantes  que

praticavam o golpe da "saidinha de banco", no Município de Betim.

Nº 291/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja formulado voto
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de  congratulações  com  o  Sr.  Eugênio  Ferraz,  Chanceler  da  Medalha  Comenda

Ambiental  Estância Hidromineral  do Município de São Lourenço,  pelo  sucesso do

evento realizado em 20/3/2011, nesse Município.

Nº 292/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  da

Copasa-MG,  pela  comemoração  do  Dia  Mundial  da  Água  e  pelos  investimentos

realizados para a preservação da água no Estado.

Nº 293/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Ivanise Junqueira, idealizadora da Comenda Ambiental

Estância Hidromineral do Município de São Lourenço, pela magnitude e brilhantismo

do evento realizado em 20/3/2011, nesse Município.

Do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  da  Construção  da  MG-760  e  Suas

Rodovias  Secundárias, que ligará o  Vale do  Aço à Zona da Mata.  Subscrevem o

termo de adesão à criação dessa frente os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Alencar

da Silveira Jr., Almir Paraca, Ana Maria Resende, Anselmo José Domingos, Antônio

Carlos Arantes, Antônio Júlio, Bonifácio Mourão, Bruno Siqueira, Carlin Moura, Carlos

Henrique, Carlos Mosconi, Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Doutor Viana, Duarte

Bechir,  Elismar  Prado,  Fabiano  Tolentino,  Fred  Costa,  Gustavo  Valadares,  Ivair

Nogueira,  Jayro  Lessa,  João  Leite,  João  Vítor  Xavier,  Luiz  Carlos  Miranda,  Luiz

Henrique,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Maria  Tereza  Lara,  Paulo  Guedes,  Pompílio

Canavez, Rogério Correia, Romel Anízio, Rômulo Viegas, Rosângela Reis, Sargento

Rodrigues, Sávio Souza Cruz,  Tadeuzinho Leite,  Tenente Lúcio, Ulysses Gomes e

Vanderlei Miranda.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Leonardo

Moreira (50), Fred Costa e Durval Ângelo e outros e da Deputada Liza Prado

Proposições não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de
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congratulações com a Faculdade de Medicina da UFMG por seu centenário.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Segurança

Pública,  de  Transporte e de Saúde e dos Deputados Rogério Correia e Sargento

Rodrigues.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Vítor Xavier.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier*  -  Sr.  Presidente,  caros  colegas  presentes  no

Plenário  da  Assembleia  Legislativa,  boa  tarde.  Gostaria,  primeiramente,  de

cumprimentar todos. É a primeira vez que faço uso da palavra nesta tribuna. Já tive a

oportunidade de apartear diversos colegas, mas esta é a primeira vez que faço um

pronunciamento. Gostaria, primeiramente, de me apresentar aos cidadãos mineiros,

que não me conhecem e que me acompanham de suas casas. Fui Vereador por Belo

Horizonte, pelo PRP, com 6.504 votos; na Câmara Municipal de Belo Horizonte, fui

Vice-Líder  do  Prefeito  Márcio  Lacerda;  fui  eleito  Deputado  Estadual  com  56.956

votos, pela coligação PRP-PTdoB.

Quero agradecer à população das cidades que mais nos apoiaram e cumprimentá-

la, a exemplo de Belo Horizonte, onde obtive 32 mil votos, e Caeté, minha terra natal,

onde fui  majoritário,  com 5.500 votos, bem como Contagem, Ribeirão das Neves,

Nova Lima, São José da Lapa, Barão de Cocais e Alvinópolis.  Enfim, agradeço a

todas as cidades. Minha base está na Região Metropolitana, onde obtive 98% dos

meus votos. Sou radialista e trabalho na Rádio Itatiaia há 11 anos, onde apresento o

“Bastidores”, um programa esportivo apresentado todas as noites, às 8 horas. Quero

deixar aqui também o meu agradecimento à família Itatiaia e à família Carneiro, que

dirige  a  emissora,  bem  como a  todos  os  meus  colegas,  que  muito  colaboraram

comigo nesses 11 anos.  Dentro da  Rádio  Itatiaia pude acompanhar  algumas das

bandeiras históricas da emissora, a exemplo da luta pelo Anel Rodoviário de Belo

Horizonte e pela BR-381, uma luta de vida, uma luta que faz parte de toda a minha

história. 

Sou natural de Caeté e tive a oportunidade de acompanhar a dificuldade enfrentada

pela nossa região com a falta de infraestrutura e de uma estrada adequada. Aliás,
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refiro-me  a  uma  estrada  que  mata  tanta  gente,  que  já  matou  tantos  amigos,

companheiros, pessoas que nos são caras e queridas.

Outra  luta  da  Rádio  Itatiaia,  que é  o  assunto  principal  da  minha fala hoje,  é  a

batalha pela valorização daquilo que temos de mais precioso no Estado de Minas

Gerais:  a nossa reserva mineral.  Somos um Estado que tem a mineração na sua

essência, na sua origem, na sua história e no seu nome. Durante toda esta semana, a

Rádio Itatiaia tem destacado a importância da revisão e da rediscussão dos “royalties”

do minério aqui em Minas Gerais. Nesta semana, tivemos a alegria de ouvir ecoar

essa discussão,  que se  faz  fundamental  para  todo o  povo  de Minas  Gerais,  em

Brasília e no governo do Estado; e tivemos a alegria de ver o Governador Antonio

Augusto Anastasia e a Presidente Dilma Rousseff finalmente colocarem o dedo na

ferida da redistribuição dos “royalties”. Somos o Estado que mais produz minério no

Brasil. Se o minério sobe, a nossa exportação - o PIB do Brasil - também sobe; se o

minério  diminui,  a  nossa  exportação  diminui.  Infelizmente,  nos  últimos  anos,  não

temos visto empenho do governo federal para valorizar o nosso minério, o nosso bem

maior, o nosso produto maior.

Tive a oportunidade de ser votado em boa parte dos Municípios mineradores da

Região Metropolitana de Belo Horizonte: Caeté, Nova Lima, Sabará, Barão de Cocais

- um pouquinho mais distante -, Santa Bárbara, Catas Altas. Todas as cidades em que

tive  expressiva  votação  dependem  visceralmente  da  extração  mineral,  o  que

infelizmente não dá o retorno que o povo de Minas Gerais merece. Para fazer uma

comparação, na Austrália, outro grande país extrator de minério, o “royalty” do minério

gira em torno de 7,5%, e aqui no Brasil recebemos 2% do faturamento líquido. O

Brasil é o único país que cobra “royalties” com base no faturamento líquido, o que não

passa de uma mera esmola para as cidades que têm a sua natureza degradada e as

suas nascentes completamente extintas, para entregar o minério para a China e o

Japão,  deixando  um  buraco  nas  cidades,  sem  uma  contrapartida  adequada.

Enquanto as cidades que extraem petróleo têm o “royalty” de 10%, nós, mineradores,

temos  o  “royalty”  de  apenas  2%.  Só  a  título  de  exemplo,  Deputado  Fred  Costa,

Macaé  recebeu,  ano  passado,  R$1.000.000.000,00  de  “royalties”  do  petróleo,

enquanto todo o Estado de Minas Gerais recebeu pouco mais de R$500.000.000,00
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de “royalties” de minério.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado. Quero parabenizá-lo.

Acompanho de perto seu trabalho na Rádio Itatiaia e tenho elogios a ele. Vejo que V.

Exa. veio com posição firme. Seu pronunciamento reflete o aparte que V. Exa. fez à

minha fala há alguns dias, quando apresentamos aqui a necessidade imperiosa de o

governo federal tomar uma atitude digna, uma atitude maior, para rever o aumento

dos índices dos fundos de participação para os Municípios e os Estados. Em efeito

cascata, os Estados também devem rever a distribuição do ICMS para os Municípios,

para que possamos eliminar os problemas locais.

V. Exa. disse que é um municipalista, e parabenizo-o por isso. Na condição de ex-

Prefeito,  todos sabemos que os problemas na área da saúde,  da educação e da

infraestrutura  são locais.  É  preciso  rever  esse pacto  federativo,  uma bandeira  do

nosso grande líder,  Senador  Aécio  Neves,  que realmente  pensa no futuro,  pensa

grande, pensa no desenvolvimento. Fico mais feliz ainda, Deputado, por V. Exa. estar

honrando as nossas fileiras, integrando conosco o Bloco Transparência e Resultado,

porque sabe que Aécio Neves e Anastasia transformaram Minas Gerais, levando o

nosso Estado a um desenvolvimento amplo. Muitas coisas ainda têm que ser feitas, e

V. Exa. será uma voz no Parlamento, defendendo seus eleitores, sua cidade e sua

querida Belo Horizonte. Parabéns e muito obrigado.

O Deputado João Vítor Xavier* - Muito obrigado, Deputado Rômulo. Agradeço-lhe o

aparte.

É  nisso  que acreditamos:  na  liderança  do  Governador  Aécio  Neves,  que é  um

municipalista, que tem levado esse discurso ao Brasil. Como municipalista que sou,

compartilho da preocupação de V. Exa. O problema final está na cidade. Temos a

oportunidade de vê-lo nos Municípios mineradores. As grandes empresas vão para as

cidades  e  exploram  o  minério  de  ferro.  Com  isso,  levam  milhares  e  milhares  de

trabalhadores  para  essas  cidades  e  acabam  modificando  a  relação  com  os

moradores dessas localidades.

Quero deixar muito claro que não sou contra a exploração mineral, nem contra o

fato de o Brasil ter essa pujança na exportação do minério de ferro. Quero apenas

que  tenhamos  um  retorno  maior  para  os  nossos  Municípios,  extremamente
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penalizados nessa relação custo-benefício muito alta, principalmente o custo para a

natureza e para o morador da cidade. Muitas vezes a arrecadação aumenta para o

Município, mas aumentam também os problemas, como vimos em Barão de Cocais,

que se tornou uma das cidades com maior índice de incidentes de violência contra a

mulher, vítima de estupro e de agressão por milhares de habitantes. São pessoas que

não são da cidade e lá foram morar pela necessidade de emprego, não encontrando

a infraestrutura adequada, que deveria ter sido proporcionada por essas empresas

que vão para a exploração mineral.

Concedo  aparte  ao  Deputado  Fred  Costa,  meu  amigo,  ex-colega  de  Câmara

Municipal.

O Deputado Fred Costa (em aparte)*  -  Agradeço por me conceder o aparte. Já

admirava V. Exa. como jornalista esportivo. A partir do momento em que comecei a

exercer mandato eletivo ao seu lado na Câmara dos Vereadores, também passei a

admirá-lo como homem público. Desejo-lhe sucesso no exercício das suas funções

como Deputado.

Parabenizo-o pelo pronunciamento. V. Exa. faz uma discussão importante sobre os

“royalties” do minério. Por analogia, entendo eu e, acredito, todos os mineiros e todas

as pessoas justas, que deveria haver o mesmo tratamento dispensado aos “royalties”

do petróleo. V. Exa., que é um conhecedor do futebol, vê, como nós, que os clubes

que fazem parte da primeira divisão do Rio de Janeiro, não à toa, são de Municípios

beneficiados pelos “royalties” do petróleo. Isso demonstra que, com o recurso gerado

por essa atividade importante para o País, consegue-se investir em educação, que é

fundamental, e em outras tantas políticas públicas.

Aqui em Minas Gerais não nos deparamos com o mesmo quadro, infelizmente. No

domingo passado, o jornal “Estado de Minas” publicou reportagem demonstrando o

quanto  alguns  Municípios  mineradores  de  Minas  Gerais  vão  submeter-se  a

mudanças. Cito o Município de São Brás do Suaçuí, com aproximadamente 10 mil

habitantes.  Nos  próximos  10 anos,  há  uma perspectiva  de  que  chegue  a  20  mil

habitantes. Como acompanhar isso com os investimentos que se fazem necessários

em educação, saúde e outras áreas? Portanto, a preocupação que V. Exa. expressa é

extremamente pertinente e terá da minha parte mais uma voz caminhando com V.
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Exa., cerrando fileira em favor dessa justa reivindicação. Parabéns, Deputado João

Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier* - Deputado Fred Costa, obrigado pelas palavras.

Gostaria de dizer que essa é a realidade que vivemos em Minas. Felizmente, temos

hoje essa sintonia, que é suprapartidária, que é o espírito que gostaria de trazer para

a Casa. Os problemas de Minas Gerais, do Brasil estão acima das nossas questões

pessoais ou partidárias.

Cumprimento o Governador Antonio Anastasia, que está colocando o dedo na ferida

na questão dos “royalties”. Teve uma postura muito firme esta semana. Ontem ele

dizia ao meu colega Eduardo Costa, que é outro grande defensor dessa questão, que

lutará pela revisão da tabela dos “royalties” do minério em Minas Gerais. Nosso líder

maior, o Senador Aécio Neves, está levando essa questão ao Senado Federal. Com

isso, o governo federal está dando eco à voz de Minas, que são o nosso Senador

Aécio  Neves  e  o  nosso  Governador  Antonio  Anastasia.  A  Presidente  Dilma,  de

maneira muito feliz,  ouviu a voz de Minas e está-se colocando à disposição para

discutir esse assunto.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado João Vítor Xavier, é bastante

rápido  o  que  tenho  a  falar.  Primeiro,  gostaria  de  parabenizá-lo  pelo  assunto  e,

segundo, fazer coro com as suas reivindicações, que são de Minas Gerais.

No ano passado, fizemos um levantamento para a CFEM e constatamos que Minas

Gerais arrecadou em torno de R$115.000.000,00, valor que veio da CFEM para o

Estado.  Esse  recurso  vai  para  o  chamado  Fundo  de  Equalização,  para  que  os

Municípios limítrofes de outros Estados o utilizem na compensação de produtos em

que, às vezes, o ICMS é mais caro.  Dos R$115.000.000,00, apenas R$70.000,00

foram usados no Fundo de Equalização, ou seja, o dinheiro da CFEM é pouco e não

está sendo utilizado no que deveria. No Fundo de Equalização, apenas R$70.000,00

estão sendo usados. É muito pouco. Apenas uma empresa foi beneficiada com esse

fundo. Como V. Exa. disse muito bem, há o movimento nacional de passar de 2%

para 4% o valor da CFEM, o que já conta com a simpatia até mesmo da Presidenta

Dilma, e o Governador está discutindo o assunto. 

Apresentei  projeto de lei  nesta Assembleia criando o fundo social em relação à
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CFEM. Com esse valor  sendo bastante ampliado,  discutiremos sua utilização nas

questões sociais do Estado, a exemplo do que foi feito com o pré-sal. Alguns não

gostaram da proposta,  mas  foi  fundamental  estabelecer  o  que será  destinado ao

desenvolvimento social do pré-sal. Nessa parte, priorizamos os Municípios produtores

de minério para que ali, em especial, a questão ambiental seja atendida. A outra parte

seria destinada à UEMG para sua viabilização. Evidentemente, é um projeto inicial

nesta Casa, mas levantará discussão para somarmos forças para ampliar o valor da

alíquota da CFEM para Minas e, ao mesmo tempo, utilizar o recurso no fundo social

para que não aconteça como agora: a grande maioria do recurso vai para o caixa

único do Estado e não para um benefício social específico. Muito obrigado.

O Deputado João Vítor  Xavier*  -  Parabenizo  V.  Exa.  pelo projeto  e  gostaria  de

completar seu comentário, já que falou sobre o pré-sal. Com as mais de 250 jazidas

descobertas  no  Brasil,  temos  também  o  pré-sal  do  minério.  Devemos  parar  de

conceder cortesias às grandes empresas e cobrar o que é devido ao povo de Minas

Gerais.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Agradeço V. Exa. pelo aparte. Dada a

exiguidade do tempo, tentarei, nestes segundos que me restam, apresentar minhas

palavras  de  solidariedade  ao  que  V.  Exa.  traz  a  esta  Tribuna,  que  é  de  suma

importância. Ao mesmo tempo, gostaria de parabenizá-lo pela grande votação e pela

alegria de o termos como companheiro nesta Casa.

Deputado João Vítor Xavier, Minas Gerais está correndo o risco de ter seu nome

mudado de Minas Gerais para buracos gerais, dado o estrago que a mineração faz no

Estado. Como alguém bem disse, minério só dá uma safra. Hoje, R$4.000.000.000,00

estão sendo discutidos  na  justiça,  no  que se  refere  aos “royalties”  por  parte  das

indústrias mineradoras. Além disso, há outro sério problema que a Lei Kandir acabou

produzindo: a falta do recolhimento do ICMS na exportação do minério. Claro que

tudo  isso  só  redunda  em  prejuízos  para  nós,  mineiros,  considerando  que  Minas

Gerais produz 60%, 70% de todo o minério do País. Parabéns a V. Exa.

O Deputado João Vítor Xavier* - Deputado Vanderlei Miranda, muito obrigado. Sr.

Presidente, já encerrando, gostaria de dizer que finalmente a voz de Minas tem sido

ouvida por meio do nosso Senador Aécio Neves, que terá o papel nacional de levar
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grandes  assuntos  como  o  da  redivisão  e  do  pacto  dos  “royalties”  no  Brasil.  O

Governador  Antonio  Augusto  Anastasia  prometeu,  em  sua  campanha  política,

rediscutir o assunto e está cumprindo sua palavra.

Teríamos  muito  mais  a  falar  do  assunto,  mas  trataremos  disso  em  outras

oportunidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O  Deputado  Célio  Moreira*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputados,  Srs.  Deputados,

telespectadores da TV Assembleia e pessoal da tribuna, esta Casa não poderia ficar à

margem das discussões que ocorreram ontem em todo o mundo, em comemoração

do Dia da Água. Meu propósito era pronunciar-me ontem. No entanto, as discussões

em torno de outras questões, neste Plenário, impediram-me de fazê-lo. Aqui estou na

qualidade  de  Presidente  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, assim como de parlamentar, cidadão e pai de família. É incorporando

todas essas condições que venho expressar a minha preocupação com o destino do

planeta, de seu potencial hídrico, que, como bem sabemos, é finito e pode ter seu

tempo abreviado, se não agirmos com responsabilidade e firmeza.

Desde 1993, por iniciativa da assembleia da ONU, comemora-se o Dia da Água,

com o intuito de levar o mundo inteiro a refletir sobre os descaminhos e as agressões

sofridas pelos rios e nascentes desse precioso líquido, o mais importante da Terra.

Aliás, tesouro que vai escasseando com o aumento da demanda e com as ações

decorrentes de seu manejo. A data é propícia para repensarmos nossa relação com a

água  e  avaliarmos  o  que,  de  fato,  os  organismos  políticos,  a  sociedade  civil

organizada  e  nós,  individualmente,  estamos  fazendo  para  preservar  os  nossos

recursos hídricos e garantir assim a perenidade da espécie humana no planeta.

O dia 22 de março é, sobretudo, um marco no calendário para agirmos no intuito de

evitar os tradicionais desperdícios, esses que estão arraigados em nossa cultura. O

manejo racional da água, assim como o das florestas, não era parte da preocupação

do  mundo  até  pouco  tempo,  quando  a  natureza  começou  a  manifestar  seu

esgotamento. Países culturalmente mais  evoluídos despertaram mais cedo para a

necessidade  de  harmonizar  as  suas  necessidades  básicas  com  a  saúde  de  seu
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potencial hídrico. Austrália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Japão já sofreram

com a falta de água. Fatores como mudanças climáticas, poluição e má gerência de

recursos hídricos são apontados como os principais responsáveis pelo problema.

Hoje,  no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável,

aproximadamente 3 bilhões não possuem saneamento básico e 10 milhões morrem

por ano em decorrência de doenças transmitidas por água contaminada, conforme

denúncia do programa Água para a Vida, do WWF Brasil.  Nos primeiros anos de

escola, aprendemos que aproximadamente 70% da superfície terrestre é coberta por

água, levando-nos ao falso conceito de que tão abundante recurso seria inesgotável.

Esse pensamento não levou em conta, no entanto, que apenas 0,6% desse potencial

hídrico pode ser utilizado pelo homem para o seu consumo. Acrescente-se ainda que,

desses 0,6%, 70% são destinados ao uso na agricultura, 22%, na indústria e apenas

8% são efetivamente para o consumo. Então, são 8% de 0,6%.

Deputado João Vítor Xavier, mais de 17 milhões de brasileiros não têm acesso à

água potável,  apesar  de o  Brasil  concentrar  em torno de 12% da água doce  do

mundo disponível em rios. Boa parte da água no Brasil,  principalmente nas áreas

densamente povoadas, sofre com os processos de urbanização, industrialização e

produção agrícola, que são incentivados, mas pouco estruturados.

Nossa Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída em 1997, por meio da

Lei Federal nº 9.433, que inovou ao adotar o conceito de bacia hidrográfica como

unidade de gestão dos recursos hídricos, ao valorizar os múltiplos usos da água e ao

reconhecer  a  água  enquanto  bem  econômico,  baseando-se  na  experiência

internacional sobre o tema.

O Deputado João Vítor  Xavier (em aparte)  -  Serei  breve,  Deputado,  até porque

reconheço a importância da fala de V. Exa. Quero cumprimentá-lo, Deputado Célio

Moreira, pelo assunto que tem abordado da tribuna. Ontem à tarde V. Exa. tentou

falar sobre tal assunto, porém não foi possível devido a circunstâncias naturais do

Parlamento, mas certamente se trata de um dos assuntos mais importantes para a

humanidade.  Vivemos  sem  quase  tudo,  mas  sem  água  não  conseguimos  viver.

Gostaria também de prestar uma homenagem, neste aparte concedido a mim por V.

Exa, ao Deputado Federal e Secretário de Ciência e Tecnologia, Deputado Nárcio
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Rodrigues, um dos grandes entendedores,  no mundo, sobre o assunto, e um dos

grandes  incentivadores  do  Instituto  Hidroex,  criador  das  Cidades  das  Águas,  em

Frutal, no Triângulo Mineiro. É ele uma das grandes sumidades sobre o assunto e

esteve representando Minas Gerais e o Brasil neste último final de semana na África

do Sul como palestrante principal no Fórum Mundial da Água, na cidade do Cabo, na

África  do  Sul.  É  um  dos  grandes  conhecedores  do  assunto  no  mundo,  sendo

referência para a ONU e Unesco. É ele mineiro e companheiro nosso, especialmente

de partido, e foi Presidente do PSDB, partido de V. Exa. Muito obrigado. Parabéns

pelo assunto e pelo tema.

O Deputado  Célio  Moreira*  -  Muito  obrigado,  Deputado João Vítor  Xavier.  Mas

ainda há um longo caminho a ser percorrido. Precisamos ter em mente que a água

não é um bem estático, mas sim um recurso natural que não conhece as fronteiras

dos Estados, e, se não houver também uma mobilização mundial, com integração de

políticas,  será  difícil  a  reversão  desse  quadro  preocupante  já  configurado.  Os

brasileiros  em geral  não utilizam a água com moderação. Pesquisas revelam que

gastamos cinco vezes  mais  que o  volume indicado como suficiente  pela OMS.  A

recomendação da OMS é de um consumo de 40 litros diários por pessoa. Medidas

simples ajudam a economizar,  mas infelizmente a maioria das pessoas continua a

utilizar a água de maneira exagerada, sem a consciência de que se trata de um bem

finito.  Nossa condição mineira de termos um grande potencial  hídrico,  com várias

nascentes e rios, aumenta nossa responsabilidade diante do País, como bem frisou o

Governador Antonio Anastasia, por ocasião da entrega da Medalha da Água -  eu,

ontem à noite, fiz referência a esse encontro realizado no dia 20 em São Lourenço,

Sul de Minas -, em que tive a honra de ser também homenageado. O Governador

destacou que o Estado tem uma grande responsabilidade para com o Brasil, que é a

manutenção  de  nossos  mananciais  em  boa  qualidade,  lembrando  que  em Minas

nascem os principais rios do Brasil, fora os da bacia amazônica. Anastasia alertou

ainda, naquela ocasião, que sem água não podemos nada e exortou a sociedade

civil,  os  empresários,  todos  enfim  a  se  empenharem  à  exaustão  para  ter  essa

qualidade de vida garantida no futuro.

De fato, senhoras e senhores, este Estado dispõe de um território riquíssimo em
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recursos  naturais  -  o  Deputado João Vítor  Xavier  fez referência  a  nossa  querida

Caeté,  e  digo  que  estamos  juntos  nessa  luta,  Deputado  -,  com  rios  de  grande

importância  para  o  Brasil,  do  porte  do  São  Francisco,  além  de  flora  e  fauna

diversificadas,  bem  como solo  muito  fértil.  Os  investimentos  de  Minas  em  ações

voltadas para o meio ambiente cresceram 618%, entre 2003 e 2008. Áreas verdes

protegidas, mais saneamento e lixo tratado. Com as políticas públicas ambientais em

execução nos últimos seis anos em Minas, os resultados são muito relevantes: foram

criadas 138 unidades de conservação desde 2003 em Minas Gerais, totalizando 237

unidades e 2.000.000ha protegidos. Em 2009, 52% da população urbana já contava

com um sistema adequado para o tratamento do lixo, quando em 2003 o percentual

era  de  apenas  19%.  O  volume  de  esgoto  tratado  pela  Copasa  saltou  de

22.000.000m3, em 2003, para 150.000.000m3, em 2009.

Uma ação que merece destaque neste conjunto é a revitalização da Bacia do Rio

das Velhas, principal afluente do São Francisco, em que o governo do Estado investiu

R$1.300.000.000,00 em ações de saneamento básico e recuperação ambiental, para

permitir que o rio volte a ter navegação, pesca e nado na área mais poluída, que é o

trecho da RMBH. Segundo dados da Copasa, os resultados já são visíveis. Em 2002,

apenas 2,24% do esgoto coletado na Bacia do Rio das Velhas eram tratados. No ano

passado, o percentual chegou a 57,33%. Peixes que, como eu disse ontem, subiam

somente 250km na Bacia, em 2000, hoje já são identificados ao longo de 580km.

Esse trabalho iniciado no governo Aécio Neves tem sequência no Executivo atual.

Durante  a  cerimônia  no  Sul  de  Minas,  o  Governador  Anastasia  reafirmou  seu

compromisso com a gestão das águas, ao assinar decretos criando novas unidades

de conservação no Estado e instituindo o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Esse

documento estabelece novas ações para a preservação das águas em Minas. Foram

também assinados convênios com Municípios para implantação de usinas de triagem

e compostagem de lixo.  Esses  decretos  visam a dotar  o Estado de instrumentos

formais de políticas públicas para a preservação ambiental. O Governador lembrou

que  nos  últimos  anos  Minas  já  adota  uma boa política  em  relação  aos  recursos

hídricos,  alertando,  no  entanto,  para  a  necessidade  de  essa  política  ser

permanentemente atualizada.
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Outros três decretos, Deputado Paraca, referem-se à criação de três unidades de

conservação ambiental: Parque Estadual de Paracatu, que inclui a área de proteção

especial de Santa Isabel e Espalha; Parque Estadual da Mata do Limoeiro, situado

em Ipoema, no Município de Itabira, região da Cordilheira do Espinhaço; e Refúgio de

Vida Silvestre Estadual dos Rios Tijuco e da Prata, segunda unidade de conservação

criada no Triângulo Mineiro, que protegerá grande parte do Rio Tijuco.

Apesar  dos  esforços  de  Estados  e  Municípios,  ficou  evidente  nas  discussões

eleitorais que se travaram nos meios de comunicação que o País investiu pouco ou

muito aquém do necessário no saneamento, retardando uma iniciativa que deveria

figurar no início de uma lista de prioridades. 

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Parabéns, Deputado Célio Moreira, por

seu  discurso  nesta  tarde,  pois  é  muito  importante  tratarmos  das  águas.  Em

Divinópolis, quando Vereador, fizemos um projeto sobre o uso racional da água, que

ficou muito bom e abrange todo o meio rural. Fizemos também o projeto do produtor

de água, muito bacana, que propõe que o produtor rural receba por produzir água, ao

invés  de  pagar  por  isso.  Estou  com  V.  Exa.  nessa  demanda,  que  acho

importantíssima.

Aproveito a oportunidade para mandar um abraço para o Divinews, um grande “site”

de Divinópolis, que hoje, com o Geraldo e o Luiz, está fazendo também a cobertura

da  nossa  Assembleia  Legislativa.  Muito  obrigado,  Deputado  Célio  Moreira,  e

parabéns por seu discurso magnífico.

O Deputado Célio Moreira* - Muito obrigado. Sr. Presidente, já estou concluindo o

meu discurso.

Na verdade, somos reféns de uma cultura que vem ainda do período imperial, em

que se priorizou a eletrificação, mas não o tratamento do esgoto e do lixo. Em Minas

temos  385  lixões  em  torno  de  50%  dos  Municípios  e  227  aterros  controlados,

segundo dados da Gerência de Saneamento Ambiental da Feam. Um número grande

de Municípios necessitam desse aterro para dar um salto de qualidade, e, para isso, é

necessário planejamento. De um lado temos uma grande massa de catadores que se

desespera com o fim dos lixões, onde muitos buscam seu sustento. 

Mas a existência de lixões é uma ameaça à saúde e ao meio ambiente. Sabemos
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que o chorume dos resíduos escorre até nossos lençóis freáticos, contaminando as

águas.

Sr.  Presidente,  tenho  mais  duas  folhas  para  concluir  o  meu  pronunciamento.

Gostaria que V. Exa. me concedesse mais um tempo, em razão da importância do

assunto. 

Outro  aspecto  a  ser  avaliado  na  questão  do  meio  ambiente  é  a  situação  dos

esgotos em todo o Estado. A Decisão Normativa nº 96/2006 estabelece que até 2017

todos os Municípios mineiros deverão ter esgotos tratados. Com isso, o peixe voltará

e  será  possível  nadar  em  todos  os  rios.  Essa  deve  ser  a  nossa  meta  para  as

Olimpíadas de 2016.

Quero aproveitar a ocasião para reiterar o alerta já feito pelo jornal “Hoje em Dia”,

que,  em  recente  matéria,  denunciou  que  muitas  nascentes  urbanas  estão

contaminadas por bactérias e coliformes fecais, indicando, assim, que as águas de

bicas espalhadas pelo espaço público não são indicadas para beber. É importante

que esse alerta seja levado a sério, uma vez que a ingestão dessa água pode trazer

grandes danos à saúde.

Sr. Presidente, encerro as minhas palavras. Farei a conclusão depois. Agradeço a

V. Exa. por me conceder mais 1 minuto. Acredito que V. Exa. será um parceiro na

Comissão  de  Meio  Ambiente  para  tratarmos  desses  assuntos,  como  o  bem  tão

precioso que é a água. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Cumprimento o Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco; a

Deputada Luzia Ferreira; os Srs. Deputados; os cidadãos mineiros que acompanham

a reunião da Assembleia Legislativa e todos os telespectadores da TV Assembleia.

Sr. Presidente, entre vários nomes de que fui tachado ontem, alguns foram mais

graves,  outros  menos. Aliás,  quero agradecer o apoio e as  mensagens de tantas

pessoas queridas. Estou há muitos anos em Belo Horizonte, neste Estado, e Deus

me deu o privilégio de ter muitos amigos, tantos irmãos e pessoas amorosas que me

acompanham. Muitos deles  se manifestaram com o seu apoio após o embate de

ontem à noite neste Plenário. Na verdade, nem foi um debate propriamente dito, pois
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somente um lado falava, e as palavras utilizadas não são, de verdade, as melhores

para  o  Parlamento.  Portanto  gostaria  de  agradecer  às  diversas  pessoas  que  se

manifestaram, que mandaram mensagem pelo Facebook e pelo Twitter. Fiquei muito

agradecido pela manifestação de todos eles.

Assumo que  não  me  calarei.  Continuarei  a  falar  sobre  o  Anel  Rodoviário.  Nas

mensagens, foi  recorrente o pedido para continuar  a falar.  As pessoas estão com

muito medo. Não posso parar de falar da BR-381. Enquanto falamos agora, o Corpo

de Bombeiros Militar  de Minas Gerais faz o resgate de algumas vítimas perto de

Jaguaraçu.  Foram  mais  quatro  mortes  na  BR-381,  Deputado  Miranda.  Não  me

calarei.  Então,  digo  às  pessoas  que enviaram mensagens  que fiquem  tranquilas.

Continuarei a falar sobre o metrô. Não tenho medo. Deus me treinou na vida muito

sozinho em uma carreira de 25 anos. Quem tiver medo não fica ali. Nunca tive medo,

sempre senti uma grande força de Deus em minha vida.

Também não ficam mágoas. O que quero guardar em minha lembrança são essas

manifestações  de  pessoas  tão  amigas.  Agradeço  a  vários  Deputados  que  se

manifestaram. Agradeço ao Deputado João Vítor Xavier, que fez manifestação a meu

favor, assim como ao Deputado Zé Maia e a outros.

De tantas  coisas  de  que fui  chamado  ontem,  uma delas  me impressionou,  até

mesmo pela minha formação. Desde criança sonhava ser professor de História, e a

minha carreira de atleta, de alguma forma, atrapalhou. Encerrada a minha carreira, fui

então  estudar  História,  e  um  estudante  de  História,  meu  irmão  Deputado  Durval

Ângelo, é rigoroso em relação à documentação. Normalmente faço como V. Exa., que

carrega uma parafernália,  não anda sem documentos.  Está  sempre documentado

para  falar.  Mas  ontem  fui  chamado  de  mal-informado.  Meus  professores  não

aceitariam isso nunca,  porque aprendi  que devemos ler  um texto no  mínimo oito

vezes. Foi isso que minha escola ensinou. É preciso estudar sempre para falar sobre

algo.

Há mais de 30 anos entreguei meu coração a Jesus. Leio a Bíblia todas as manhãs.

Sei  algumas  coisas  sobre  ela.  Devo  tê-la  lido  completa  uma  dezena  de  vezes,

estudando e anotando. Sei muitas coisas sobre a palavra de Deus também. Não sei

tudo. Sou um esforçado, um estudioso da palavra de Deus, mas mal-informado não.
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Deputado Gustavo Valadares, fiz então um levantamento de todas as coisas sobre

as quais falei aqui ontem. Por exemplo: alguns querem que a população de Minas

Gerais  fique,  de  alguma forma,  pensando  que  a  Assembleia  Legislativa  só  pode

discutir questões do governo do Estado. Não é verdade. O povo de Minas Gerais não

quer que fiquemos calados. Quando o governo federal arrecada em Minas bilhões de

reais a cada mês, esses recursos devem voltar para o Estado para serem investidos

em estruturas e  infraestruturas para  o povo mineiro.  Portanto,  é  obrigação nossa

expor os problemas.

Não  sabemos  ainda  o  resultado  da  reunião  do  Governador  Anastasia  com  o

Presidente da Petrobras, mas é inaceitável o que a Petrobras fez com Betim e Ibirité.

Não podemos aceitar isso. Aqui, debaixo da nossa barba, o governo federal vem e faz

politicagem tirando o polo acrílico da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

E a Fiat? São R$4.500.000.000,00 de renúncia fiscal para levar a nova fábrica para

Pernambuco. Não serei descortês como alguns aqui. Não serei, mas querem dar o

título de cidadão honorário ao ex-Presidente Lula. Não farei o que alguns já fizeram

quando alguém do PSDB vinha receber algum prêmio em Minas Gerais, ou como

ocorreu em Ouro Preto, quando abaixaram a roupa. Mas, se o Presidente Lula vier,

tenho uma faixa pronta para ele, dizendo: “Devolve a Fiat para Minas Gerais, Lula!”.

Seriam R$4.500.000.000,00 de renúncia. Isso interessaria a todos nós, representaria

geração de empregos e recursos para o nosso povo. Ninguém engoliu isso. Também

é inaceitável a situação do metrô, a respeito da qual fiz um levantamento desde 1967.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Agradeço  a  V.  Exa.  pela

oportunidade e serei breve. De todos os Deputados da base de governo desta Casa,

V. Exa. é quem sempre caminha mais bem embasado, seja pelos estudos que faz em

casa e em seu gabinete, seja pelos documentos que sempre porta. Tudo que V. Exa.

fala  em Plenário pode ser  comprovado por  meio  de documentos.  Como Líder  da

Maioria, o bloco de sustentação do governo nesta Casa está solidário com V. Exa. E,

mais do que isso, queremos dizer a V. Exa. que não se importe com esses ataques,

pois  são  frutos  de  uma  oposição  que  está  perdida  e  sem  rumo.  Primeiramente,

porque  temos  um  governo  do  Estado  que  tem  cumprido  bem  o  seu  papel  e

correspondido aos anseios da população de Minas Gerais, tanto durante os últimos
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oito  anos,  quanto  nos  últimos  três  meses  de  segundo  mandato  do  Governador

Anastasia. Todos os anseios da população, em quaisquer setores, estão sendo muito

bem atendidos pelo governo. É claro que ainda temos coisas por fazer, e, à medida

que  resolvermos  esses  problemas,  outros  aparecerão.  A  Oposição  sente-se

incomodada porque não tem argumentos. Fica ainda mais incomodada porque, hoje,

os principais clamores da população mineira são decorrentes da inércia e da omissão

do governo federal com Minas Gerais. V.  Exa. citou o metrô de Belo Horizonte, e

podemos citar a BR-381 no sentido de João Monlevade ou o Anel Rodoviário de Belo

Horizonte, cujas obras já ficaram para outro ano. Enfim, tenho certeza de que todos

os ataques dirigidos a V. Exa. ontem não foram feitos com frieza. Se os Deputados de

Oposição estivessem com a cabeça no lugar, não o fariam, pois conhecem o seu

caráter e a sua forma de trabalhar no Parlamento. Fizeram-no porque estavam com a

cabeça  quente,  como  estão,  e  ficarão  durante  os  próximos  anos  porque  estão

completamente sem rumo. Tenho dito que, daqui a pouco, a BHTRANS começará a

multar  os  Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Carlin  Moura  e  Rogério  Correia,  porque

estão  todos  na  contramão  da  história,  querendo  ir  contra  um  governo  que  a

população apoia maciçamente. Parabéns. Esta Casa está solidária com seu trabalho.

O Deputado João Leite - Obrigado pelo seu apoio e de todos os Deputados que V.

Exa. lidera nesta Casa. Durante anos venho trazendo, com muita preocupação, essa

questão  do  metrô.  Sou  do  tempo  do  subúrbio,  e  os  Deputados  Carlin  Moura  e

Sargento  Rodrigues  conhecem  essa  história.  O  subúrbio  saía  do  centro  de  Belo

Horizonte, ia  até Betim,  e,  pelo outro lado, passava por  General Carneiro,  indo a

Raposos, Rio Acima e Nova Lima. Esse era o transporte coletivo que  tínhamos

na nossa Região Metropolitana. O metrô de Belo Horizonte atende menos do que o

subúrbio atendia no meu tempo de criança. Isso é uma lástima. Tenho documentos de

1967, quando começamos a falar sobre o metrô em Belo Horizonte. No governo do

Presidente  Itamar  Franco,  o  metrô  avançou  até  a  Av.  José  Cândido  da  Silveira.

Depois,  no  governo  Fernando  Henrique  Cardoso,  foram  construídas  as  Estações

Minas Shopping, São Gabriel, Primeiro de Maio, Waldomiro Lobo, indo até a Estação

Floramar e, depois,  a Vilarinho. Então, no final do governo de Fernando Henrique

Cardoso, do PSDB, a Linha 1 do metrô foi praticamente entregue. Na Assembleia
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Legislativa, havia uma frente, SOS Metrô de Belo Horizonte. Os Deputados do PT

criticavam diuturnamente o governo federal por causa da falta de avanço da linha do

metrô em Belo Horizonte. Então o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso fez a

desapropriação do Calafate ao Barreiro. No entanto a crítica continua, pois, depois do

governo Lula, não houve sequer 1m de avanço da linha do metrô. Aliás, mais grave

ainda, estamos perdendo as obras de arte, as passagens, a desapropriação feita do

Calafate  ao  Barreiro.  Vou  continuar  o  meu  pronunciamento,  mas  antes  concedo

aparte ao meu companheiro, Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - É um prazer aparteá-lo nessa brilhante

fala. Quero dizer que participei, na parte da manhã, da reunião com o Sérgio Gabrielli,

no  Palácio  Tiradentes.  Foi  uma  brilhante  apresentação,  mas  confesso  que  estou

preocupado com Minas Gerais. Primeiramente, ele afirmou que, no território mineiro,

não existe petróleo. Entretanto o gás natural, com certeza, existe na Bacia do São

Francisco. Nós, desta Casa, Deputado Carlin Moura, Oposição e Situação, temos de

cobrar da Petrobras que faça as pesquisas e dê a alta suficiência do gás em território

mineiro  para  o  Brasil.  Não  fiquei  animado  em  relação  ao  polo  acrílico,  que  com

certeza  irá  para  a  Bahia.  Hoje  temos  uma  Presidenta  mineira.  Nesta  Casa,  o

Deputado Rogério Correia, a Oposição, todos temos de trabalhar em um sentido: o

Triângulo de Minas Gerais. Tenho prazer, Deputado João Leite, de apartear sua fala.

Admiro-o  muito  pela  retidão.  Mais  uma vez,  conclamo todos  os  Deputados  desta

Casa que estão com um pensamento maior, que estão pensando em Minas Gerais,

para que levantem a bandeira do Estado e procurem trabalhar em conjunto pelos

interesses do Estado.

O Deputado  João Leite  -  Obrigado,  Deputado  Luiz  Henrique.  V.  Exa.  traz  uma

informação importante sobre a reunião do Presidente da Petrobras com o Governador

Anastasia.  O sentimento que o Deputado Luiz Henrique nos apresenta,  Deputado

Bosco,  é  que  perdemos  o  polo  acrílico.  Isso  é  uma  derrota  para  Minas  Gerais.

Ficaremos calados? Somos Deputados Estaduais e não podemos dizer que Minas

Gerais perdeu o polo acrílico? 

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  João  Leite,  quero

reafirmar que sempre tivemos uma convivência muito civilizada no Plenário desta
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Casa, a qual será mantida em nome do processo democrático. V. Exa. é uma pessoa

extremamente respeitosa, e nós também o respeitamos. O debate é fundamental até

mesmo para compreender as informações.  Às vezes, talvez pelo curto espaço de

tempo,  as  informações  ficam  meio  atravessadas  e  causam  certa  confusão.  Por

exemplo, os R$4.500.000.000,00 relativos à instalação da Fiat em Pernambuco não

se  referem  à  renúncia  fiscal  de  Minas.  A  Fiat  fez  um  novo  investimento  de

R$10.000.000.000,00. A opção da Fiat por Pernambuco é em virtude do processo de

renúncia fiscal do Estado, porque, se não fosse para lá com esse investimento novo,

iria  para  o  México.  O  que  precisamos  entender  é  que  também  houve  um  novo

investimento  na  fábrica  de  Betim  de  R$7.000.000.000,00  com  a  ampliação  da

produção anual de veículos e a geração de novos postos de trabalho. De repente nos

é passada a impressão de que perderemos a Fiat, e os trabalhadores de Betim ficam

apavorados. Não é isso. 

Há um problema estrutural no Brasil, a guerra fiscal entre os Estados, o qual precisa

ser resolvido. Há duas formas de fazê-lo: ou Minas reduz a sua taxa de ICMS, porque

a média dos outros Estados é de 12% e a nossa é de 18%, ou os nossos Senadores,

Itamar Franco e Aécio Neves, compram a briga no Senado Federal, pois isso é papel

do Senado, e acabam com a guerra fiscal entre os Estados. Sobre os investimentos

do Estado, para concluir, Deputado João Leite, precisamos entender que ficamos por

oito  anos economicamente  estagnados neste  país.  O Presidente  Lula  começou a

reestruturar o País, a fazer novos investimentos em infraestrutura. Ele já fez muito,

mas muito ainda há que ser feito. Temos certeza de que juntos traremos ainda mais

investimentos  para  o  Brasil,  e  nisso  V.  Exa.,  mesmo  com  opiniões  divergentes,

contrárias,  é  fundamental.  Todos  por  Minas  Gerais  em  defesa  de  maiores

investimentos. V. Exa. está de parabéns.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de ter a fé do Deputado Carlin

Moura quando o Deputado Luiz Henrique chega a este Plenário e diz que perdemos o

polo acrílico. O polo já foi perdido. Gostaria de ter a fé dele depois de o Presidente

Lula, no apagar das luzes, fazer uma medida provisória que trouxe renúncia fiscal

para que a Fiat fosse para Pernambuco. Não consigo entender. Minas Gerais teria

uma nova fábrica, mas não tem mais.
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A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Primeiramente, quero dizer, Deputado João

Leite, que também, subjacente a essa perda de investimento, o que circula é que o

Sr. Sérgio Gabrielli,  Presidente da Petrobras, é potencial candidato ao governo da

Bahia em 2014. Creio que a decisão tem esse forte componente político, rompendo

até com um compromisso já assumido em Minas Gerais, há mais de cinco anos, de

trazer esse investimento para cá. Gostaria de agregar essa informação.

Quero também dizer, sobre o metrô, que esta Casa precisa fazer essa cobrança. Há

um movimento pró-metrô na cidade. Hoje, meio-dia, fizeram uma manifestação em

frente  ao  Cefet.  Paralisaram  o  trânsito  para  sensibilizar  o  governo  federal,  as

autoridades  responsáveis  por  essa  decisão.  Precisamos  expandir  o  metrô  como

medida fundamental para a mobilidade não só de Belo Horizonte, mas da Região

Metropolitana.  Agrego também essa informação do Movimento  Pró-Metrô de  Belo

Horizonte,  que  reúne  entidades  da  sociedade  civil  e  lideranças  comunitárias  que

também não querem deixar parada essa questão em nossa cidade. Muito obrigada.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputada Luzia Ferreira. Sr. Presidente, muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

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

oportunidade, nesta semana, a convite do Deputado Carlos Mosconi, Presidente da

Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política desta Casa, de

participar de uma reunião em que a Assembleia começou a traçar seu cronograma de

debates  sobre  a  reforma  política  com  a  finalidade  de  apresentar  sugestões  ao

Congresso Nacional. Queria estabelecer hoje uma espécie de agenda, de tópicos,

sobre a reforma política. Pelo tempo exíguo nesta tribuna, pretendo, na medida em

que o Regimento permitir, tratar de cada tópico ao longo desse período em que o

Congresso analisa a proposta da reforma política.

Primeiro, ao se fazer uma reforma política, deve haver uma intencionalidade. Fazer

a  reforma por  quê,  para  quê? E aí,  de  antemão,  precisamos  deixar  claro  que  a

reforma política deve ser feita para democratizar e consolidar nosso sistema político,

para aperfeiçoar os mecanismos de controle da sociedade sobre esse próprio sistema
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e, principalmente, para melhorar o resultado das ações dos mandatos legislativos e

executivos  na  sociedade  inteira.  Listarei  aqui,  e  sairei  de  qualquer  tipo  de  muro,

porque precisamos ter  posição nessa hora da reforma política.  Tudo,  obviamente,

sujeito a convencimento fácil, a argumentos.

Estabelecerei alguns pontos. O primeiro deles é que a reforma política tem de ser

feita com participação popular. Não pode ser uma reforma política feita por meia dúzia

de caciques partidários que se inspirem mais na conveniência política pragmática que

no  aperfeiçoamento  do  sistema político.  Espero  que  o  Congresso  crie  canais  de

escuta da população organizada, e não simplesmente dos representantes, ainda que

eleitos  democraticamente.  Segundo  ponto:  defendo  o  financiamento  público  de

campanha.  Chega  de  financiamento  privado!  Financiamento  privado  não  é

democrático  e  restringe  potencialidades.  É  um  estímulo  a  esse  conluio,  a  essa

cumplicidade muitas vezes existente entre quem financia as campanhas eleitorais e

um  possível  e  provável  retorno,  feito  na  forma  de  procedimentos  administrativos

condenáveis. O financiamento público pode ser um antídoto contra a corrupção.

Gostaria de atenção. Estou listando os pontos, mas depois, no dia a dia, vou entrar

em cada um deles especificamente. Terceiro ponto: o sistema eleitoral. Sou contra o

distritão, pois o considero uma aberração. Só existem quatro países no mundo que

têm o distritão. Optar pelo distritão é dar um tiro no peito do fortalecimento partidário;

é personalizar ainda mais a campanha e criar um sistema individualista, onde o poder

econômico - aí sim - nadará de braçada. Sou contra o distritão.

Sou contra o voto distrital, visto que ele transformará o Parlamento em um balcão,

onde o parlamentar será um despachante de luxo, será bem remunerado. Daí vem,

então,  a  indagação:  “O que V.  Exa.  defende,  Sr.  Deputado,  lista fechada ou lista

aberta,  como é  hoje?”  Defendo a  lista  flexível,  que é adotada principalmente  em

países nórdicos, onde se tem o ordenamento pelo partido para que a pessoa tenha o

compromisso partidário, o que também não mata a possibilidade de o eleitor votar no

candidato  da  sua  preferência  na  lista.  Vota-se  na  lista;  e,  na  lista,  vota-se  no

candidato. O resultado final é como a diferença de peso entre o lugar do parlamentar

na lista e o número de votos que ele tem na sociedade.

Por  que defendo esse modelo?  Por  um lado,  porque não ficaremos reféns  dos
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caciques partidários; por outro, guardaremos também um componente de valorização

do partido.  Só a lista fechada pode gerar também uma acomodação parlamentar.

Imagine um cacique partidário que foi eleito em primeiro ou segundo lugar. Ele ficará

durante quatro anos com a vaga garantida e com a cadeira cativa, perdendo, assim,

relação com a sociedade. Se temos a lista flexível, faremos com que o parlamentar se

comprometa com o seu partido,  se politize  no debate,  fazendo campanha para o

partido. Por outro lado, isso não mata a necessária atitude do parlamentar em relação

à sociedade.  Sinto  falta  desse debate,  de  um jeito  ou  de  outro,  porque ninguém

defende a lista flexível.  Defendo a lista flexível  e estou aberto para apresentar os

países que têm esse mecanismo a quem se interessar. Antes de listar o restante, com

prazer concedo aparte ao Deputado João Vítor Xavier.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Rapidamente,  Deputado  André

Quintão, primeiro quero parabenizá-lo. Esse é o assunto do momento, com o qual

todos temos de nos preocupar, especialmente a sociedade. E gostaria de trazer um

destaque dentro desse tema tão importante. Para que tudo aconteça num país, numa

democracia, são necessárias grandes lideranças, e gostaria de destacar a liderança

do  ex-Governador  e  Senador  Aécio  Neves  nesse  processo.  Enquanto  muitos

acusavam  o  Senador  Aécio  Neves  de,  num  determinado  momento,  tentar  uma

conspiração  para  conquistar  a  Presidência  do  Senado,  de  maneira  muito

democrática, ele veio a público dizendo que respeitava a proporcionalidade, que já o

levou ao comando da Câmara dos Deputados. Nesse momento, ele puxou para si o

grande debate do Brasil nos últimos anos - a reforma política. A primeira medida do

Aécio  Neves  como  Senador  foi  dizer  que  estaria  na  Casa  para  debater

profundamente e ajudar na construção da reforma política. O senhor, que gosta de

futebol, sabe que os grandes craques têm jogadas diferenciadas, e o Senador Aécio

Neves tem sido o grande propulsor,  no Senado e no Congresso Nacional,  para a

reforma política. Durante muitos anos, ela ficou parada, engavetada. Tenho 28 anos,

ainda nasci nos terríveis anos da ditadura militar, mas, desde a redemocratização do

Brasil, fala-se em reforma política, e apenas com grandes líderes é possível que ela

seja  construída.  Gostaria  de  fazer  justiça  ao  grande  mentor  intelectual  atual  da

reforma política no Brasil, o Senador Aécio Neves, e parabenizar V. Exa. por trazer
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esse debate ao Plenário da Casa.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado João Vítor Xavier.

Listaria os planos seguintes: fim das coligações proporcionais, com relativização da

cláusula de barreira. É importante cada partido caminhar com suas próprias pernas,

mas não podemos ser muito rígidos na cláusula de barreiras para não haver somente

o  comando  dos  grandes  partidos  e  evitar  a  pluralidade  de  opinião,  que  partidos

importantes  hoje cumprem no País.  Fidelidade partidária,  mas com uma pequena

janela, para também não impedir que os parlamentares sejam condenados a nascer e

morrer no mesmo partido. Pode ser uma janela pequenininha, não pode ser aquele

janelão, senão volta ao que era. Temos de ter essa possibilidade, mas com ênfase na

fidelidade partidária.

Uma coisa polêmica, mas que defendo, é a limitação do número de mandatos no

mesmo cargo. Quem sabe três ou quatro no máximo por cargo. Hoje há acomodação,

não há grande renovação. É bom haver rodízio de mandatos. Quem está hoje no

plano federal é quase incontestável que continue lá o resto da vida, se quiser. Temos

de gerar movimento na sociedade. Vamos limitar para gerar uma maior oxigenação

no Parlamento.

Defendo  o  voto  obrigatório  para,  cada  vez  mais,  fortalecermos  a  democracia

brasileira. E outra coisa: coincidência de eleições. Ninguém aguenta mais eleição de

dois em dois anos. Saímos de uma eleição e já estamos pensando em outra. Quem

te apoiou já está pensando na outra. E há limitações jurídico-eleitorais: não se pode

fazer convênio, não se pode falar na TV, não se pode fazer isso, não se pode fazer

aquilo. Dispêndio financeiro. Sem casuísmo, para não beneficiar ninguém que votar

agora a reforma, temos de acertar o calendário eleitoral. Esse é um ponto importante

até para que haja condição de o parlamentar que queira disputar vaga no Executivo,

ou de o que está no Executivo Municipal disputar o mandato parlamentar, fazê-lo sem

drama de consciência por ter de abandonar o mandato no meio do seu exercício.

Sr. Presidente, antes de conceder aparte ao Deputado Ulysses Gomes, queria listar

os  pontos:  reforma  política  com  participação  popular;  financiamento  público;  lista

flexível, diga “não” ao distritão - distritão é no Afeganistão, e não tenho nada contra,

mas não é o modelo democrático que queremos defender para o Brasil  -; fim das
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coligações proporcionais - vamos discutir cláusula de barreira, mas sem sufocar os

pequenos partidos -; fidelidade partidária; limitação de mandatos no mesmo cargo;

voto obrigatório; coincidência de eleições.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)*  -  Deputado André,  parabenizo-o  pela

iniciativa de ampliar nesta Casa o debate, que é extremamente importante para a

sociedade  hoje.  Diga-se  de  passagem,  a  Assembleia  Legislativa  tem  tomado

iniciativas importantes. Uma das primeiras leis a ser aprovada este ano talvez seja o

corte dos benefícios de aposentadoria a ex-Governadores. Acabo de participar de

uma reunião que elegeu a Presidente e o relator  de uma proposta de emenda à

Constituição de minha autoria para acabar com o “mandato-tampão” na Assembleia

Legislativa.  Esse  tema  teve  repercussão  em  todo  o  País,  com  gastos  que  as

assembleias  legislativas  de  todos  os  Estados e  o  Congresso tiveram.  É o  que a

população cobra de todos nós, agentes públicos, ou seja, moralidade em relação a

gastos com dinheiro público. A reforma política traz a discussão dessa importante

questão para nós e de tantos pontos levantados por V. Exa.

Pedi aparte a V. Exa. também para dizer que tenho recebido de alguns Prefeitos da

nossa região questionamento sobre um problema que ainda permanece nas nossas

cidades, caro Deputado e Sr. Presidente. Refiro-me às consequências dos problemas

relativos às cidades prejudicadas com as enchentes do início deste ano, sobretudo as

cidades do Sul de Minas.

O Governador do Estado anunciou, já no início de fevereiro, repasse de recursos a

cerca de 85 Municípios mineiros, dos quais 32 são do Sul de Minas, região a que

pertenço.  O  governo  federal,  a  nossa  Presidente  Dilma,  sensibilizada  com  essa

questão, liberou R$50.000.000,00, nobre Deputado, para atender a esses Municípios.

O  Governador,  atendendo  a  essa  demanda,  alocou  mais  R$22.000.000,00,

perfazendo  um  montante  de  R$72.000.000,00.  Infelizmente,  acompanhando  a

execução orçamentária do governo, até o momento nenhum centavo foi liberado. Na

execução  orçamentária  do  governo  do  Estado,  na  Setop,  não  havia  previsão  de

nenhum recurso. Já estão depositados os R$50.000.000,00 do governo federal e até

agora  nenhum  centavo  foi  liberado  para  os  Municípios.  Além  desse  valor,  os

R$22.000.000,00 estão previstos, há crédito autorizado na Secretaria, mas não há
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nenhum convênio, nenhum centavo liberado para os Municípios.

O governo do Estado dispôs-se a liberar esses recursos. Há aqui uma matéria do

“Estado de Minas” do dia 20 de janeiro tratando claramente da intenção do governo,

falando do interesse do Estado, que havia anunciado, aliás, a criação de um escritório

de projetos que iria começar a funcionar na Cidade Administrativa para facilitar para

os Prefeitos.

Não faço uma crítica direta, faço um alerta. Solicito ao Líder do Governo, da Maioria

que somemos força aqui na Assembleia a fim de que esses recursos sejam, de fato,

liberados. Há interesse do Estado em criar um espaço na Cidade Administrativa para

atender aos Prefeitos. Então, solicitamos que ajudemos a articular e a fazer esses

projetos. Que esse dinheiro liberado pelo governo federal, já depositado na conta do

governo do Estado, seja destinado aos Municípios, que não aguentam mais esperar.

As consequências das enchentes estão, cada dia mais, agravando-se nos Municípios.

Precisamos de que esse dinheiro, já liberado, seja repassado.

Conclamo, assim, todos os Deputados da base e da Oposição a somarmos força e

solicitarmos ao governo do Estado que faça com que esse dinheiro encaminhado e

liberado pelo governo federal,  da nossa Presidenta Dilma,  assim como também o

dinheiro  liberado  pelo  Governador,  somando  R$72.000.000,00,  seja  investido  e

chegue à vida dos cidadãos, para as obras que precisam ser realizadas, em função

dos grandes prejuízos que as enchentes nos deixaram. Parabéns, Deputado, pela

iniciativa. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Cherem (em aparte)*- Deputado André Quintão, obrigado pelo

aparte. Saúdo V. Exa. pela coragem de externar posições sobre essa questão tão

delicada que é  a  reforma  política.  Percebemos  uma confusão generalizada entre

eleitores, a própria mídia e a própria classe política.

É  importante  que  a  reforma  seja  feita  para  que  se  legitimem,  ainda  mais,  os

parlamentares estaduais e federais. Oitenta por cento dos eleitores não se recordam

de para qual parlamentar  foi  o seu voto na última eleição. É preciso afinar esses

vínculos para atuarmos com maior legitimidade. Por isso entendemos que a reforma,

como a do voto distrital misto, coordenará essa identidade com o eleitor e, ao mesmo

tempo, fortalecerá o programa partidário, a ação programática dos partidos, que é de
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muita importância. 

Estamos  discutindo  esses  assuntos  delicados  na  comissão  extraordinária  desta

Casa,  no  entanto,  assumindo  a  mesma  postura  corajosa  de  V.  Exa.,  devemos

realmente atuar de forma a contribuir, mais uma vez, para que Minas subsidie essa

reforma tão  importante  apresentando opções.  Hoje,  quando se  discute  a  reforma

política  na  mídia,  simplesmente  o  assunto  se  esvazia,  porque  todos  demonstram

várias opções, mas não existe nenhuma proposta que abrace o entendimento de um

país de dimensões continentais como o Brasil. 

Estamos aí para estudar o assunto. Apoio a importância que V. Exa. deu ao tema.

Muito obrigado. 

O  Deputado André  Quintão*  -  Obrigado,  Deputado Fábio  Cherem.  Agradeço ao

Deputado Inácio, dizendo que é importante fazermos nosso papel nesta Assembleia,

chamando a sociedade, o movimento Ficha Limpa e o fórum da reforma política com

participação popular para que nossa proposta chegue ao Congresso com a marca da

participação popular. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr.  Presidente (Deputado Inácio Franco)  -  Esgotada a  hora  destinada a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  283/2011,  da

Comissão  de  Transporte,  284  a  286/2011,  da  Comissão  de  Educação,  287  a

290/2011, da Comissão de Segurança Pública, e 291 a 293/2011, da Comissão de

Meio Ambiente. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.



1660
____________________________________________________________________________

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária,  em  22/3/2011,  dos  Requerimentos  nºs  196/2011,  do  Deputado  Elismar

Prado, 220 e 223/2011, da Comissão de Direitos Humanos, e 229/2011, da Deputada

Ana Maria Resende e outras; de Transporte - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

22/3/2011, dos Requerimentos nºs 206 a 216/2011,  da Deputada Rosângela Reis,

218/2011, dos Deputados Bosco, Gustavo Valadares, Tiago Ulisses, Bonifácio Mourão

e  Luiz  Humberto  Carneiro,  e  233/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca;  de  Saúde  -

aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 23/3/2011, do Requerimento nº 222/2011, da

Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Rogério

Correia e Sargento Rodrigues, cujos teores foram publicados na edição anterior.

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da Deputada Liza Prado, solicitando

a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 304/2011 (Arquive-se o projeto.); nos

termos  do  inciso  XXXII  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  dos

Deputados  Fred  Costa,  solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº

3.681/2009, e Leonardo Moreira (50), solicitando o desarquivamento dos Projetos de

Lei nºs 1.800, 1.885, 1.939 e 1.969/2007, 2.138, 2.145, 2.153, 2.200, 2.285, 2.374,

2.375,  2.376,  2.423,  2.447,  2.448,  2.621,  2.663,  2.740 e  2.741/2008,  3.711/2009,

4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.284, 4.285, 4.286, 4.287, 4.288, 4.289,

4.359, 4.360, 4.362, 4.363, 4.364, 4.431, 4.495, 4.496, 4.497, 4.589, 4.590, 4.591,

4.680, 4.681, 4.683, 4.684, 4.788 e 4.789/2010; e, nos termos do inciso XXI do art.

232  do  Regimento  Interno,  requerimento  do  Deputado  Durval  Ângelo  e  outros,

solicitando  a  convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  o  Município  de

Contagem pelo centenário de sua emancipação.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura -  Sr. Presidente, aproveitando este momento em que a

Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Reforma Política vem trabalhando

na Casa, quero dizer ao Plenário que, já em sua primeira reunião, essa Comissão
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levantou alguns aspectos como, por exemplo, a coincidência dos mandatos para que

não tenhamos de fazer eleições a cada dois anos, porque, às vezes, isso termina

tumultuando  bastante  o  processo  eleitoral.  Saímos  de  uma eleição  e  já  estamos

preparando outra, até porque há um prazo para filiação partidária, fixado em um ano

antes  do  pleito.  Portanto,  finda  uma  eleição,  no  ano  seguinte,  encontramo-nos

novamente  envolvidos  em  outro  processo  eleitoral.  Sr.  Presidente,  isso  termina

tumultuando e, às vezes, até causa algumas confusões. Nesta oportunidade, quero

prestar um esclarecimento a quem está-nos ouvindo. Na nossa cidade, há um grande

jornal que é respeitadíssimo no nosso Estado e no Brasil,  aliás, uma empresa de

comunicação que tem todo o nosso carinho e respeito. Esse grande jornal de Minas

Gerais faz uma belíssima cobertura política. No entanto, ontem cometeu um pequeno

equívoco ao divulgar uma matéria que anuncia supostamente o rompimento do nosso

partido - o PCdoB - com a administração da nossa Prefeita de Contagem, Marília

Campos. Quero deixar claro que, obviamente, o processo eleitoral de 2012 ainda está

longe, e as primeiras discussões e conversas naturais, legítimas e necessárias estão

ocorrendo,  mas as decisões não estão sendo tomadas com toda essa velocidade

como,  às  vezes,  as  pessoas  querem  sugerir.  Em  Contagem,  há  um  governo  de

coalizão, liderado pela nossa Prefeita Marília Campos, do PT. Aliás, compõem esse

governo todos os partidos que fazem parte da base de sustentação da Presidenta

Dilma, em Brasília: PMDB, PCdoB, PSB, PDT. Estamos fazendo, juntamente com a

Prefeita,  um grande mandato democrático e popular em Contagem. A cidade vive

uma grande expansão econômica, com aumento da sua arrecadação e investimentos

crescentes na área de saúde, educação e infraestutura. Em março, que é um mês

especial  dedicado  às  mulheres,  a  nossa  Prefeita  tem  entregado  para  a  cidade

equipamentos e obras públicas importantes como, por exemplo, a Unidade Básica de

Saúde da Família, do Estrela Dalva e São Mateus; as academias da cidade; e as

reformas de diversos espaços públicos. Nos próximos dias, a Prefeita inaugurará três

novos centros municipais de educação infantil - Cemeis -, que albergarão, receberão

as nossas crianças.  Por  meio  da  parceria do  Município  com o  governo federal  e

estadual e a Secretaria de Estado de Saúde - aliás, aproveito a oportunidade para

agradecer  ao  Secretário  Antônio  Jorge  a  atenção -,  iniciaremos  agora  a  obra  de
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construção  do  novo  Centro  Materno  Infantil  de  Contagem,  ou  seja,  a  nova

maternidade de Contagem, que possibilitará que os filhos dessa cidade continuem lá

nascendo.  Portanto,  Sr.  Presidente,  mais  do  que  nunca,  estamos  juntos,  fortes  e

firmes,  ajudando  a  Prefeita  Marília  Campos  a  governar  aquela  grande  cidade,

fazendo  um  grande  processo  de  coalizão  e  debatendo,  de  forma  democrática,

tranquila  e equilibrada,  o processo sucessório de 2012, que teremos muito tempo

para debater. Quero aqui deixar claro que não há nenhum rompimento com a Prefeita

Marília  Campos,  não  há  nenhuma  divergência  pontual  ou  mais  profunda  com  a

Prefeita. Estamos aqui, como Deputado majoritário de Contagem, ajudando a nossa

Prefeita  a  governar  a  cidade  de  Contagem,  trazendo  recursos,  investimentos  e

melhorias  para  a  vida  da  nossa  população,  dos  nossos  trabalhadores  e

trabalhadoras. As eleições serão tratadas no momento oportuno. Não vamos colocar

o carro na frente dos bois. Então, em vez de ter o título de que o PCdoB sai do barco

da Prefeita, quero dizer que o título melhor é: “Não vamos colocar o carro na frente

dos bois”. Não é época de eleição, mas sim de trabalho, de trazer investimentos para

Contagem. E é para isso que este Deputado aqui está, ajudando a Prefeita Marília

Campos a melhorar a qualidade de vida do moradores da nossa querida centenária

cidade de Contagem.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio -  Sr.  Presidente, Srs. Deputados, o que me traz aqui,

hoje, e tinha de ser hoje, não poderia ser amanhã, porque há certas atitudes, ações

ou notícias que, se deixar para amanhã, ficam velhas. Já diziam alguns jornalistas

que  não  há  nada  mais  velho  do  que  notícia  de  ontem.  Hoje  fiquei  bastante

preocupado. Sabemos que a censura aqui na Casa e fora dela está correndo solta.

Acho  até  que  o  Governador  Anastasia  não  está  acompanhando  o  que  está

acontecendo. Não acredito que ele vai manter, ainda com mais ênfase, a mordaça e a

censura  da  imprensa  e  a  censura  das  nossas  atitudes  nesta  Casa.  Apresentei,

Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  o  requerimento  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária na semana passada. E não pode ser analisado, porque,
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quando se pedem algumas informações, são necessárias várias coisas. São coisas

novas que estamos aceitando pacificamente, até para ver até onde chegam.

O Presidente que assumiu agora, do PSDB, disse que nada ficará sem resposta

neste governo. Eu creio que nada tem resposta, é o contrário, não terá resposta. Eu e

o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  apresentamos  requerimento  solicitando  apenas

informações sobre a licitação do prédio do Ipsemg - apenas isso. Creio que seja um

direito  constitucional  do  parlamentar  pedir  informações.  Eu  disse  na  minha

explanação que eu queria informações até para eu ter segurança do que vou falar,

porque  não  quero  levantar  suspeita  em  cima  daquilo  que  não  conheço.  E  o

requerimento  foi  amplamente  rejeitado  sem  nenhuma  explicação.  Aí  deixou-se

dúvida. Eu disse para o Presidente Deputado Zé Maia: Presidente, aí deixam dúvidas

porque não querem dar informações. Cadê a proposta do governo de transparência e

resultado? O que custa apresentar a nós, pois isso vai se tornar público. De uma

forma ou de outra chegará ao público, e por que nós não podemos ter conhecimento?

Até para elogiar se tiver de elogiar a proposta; ou criticar, se for o caso, Deputado

Adelmo Carneiro Leão, a quem concedo aparte, que conhece bem o Ipsemg.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Gostaria de dizer ao Deputado

Antônio Júlio que é até bom deixarmos as coisas como estão para vermos o que

acontecerá, mas já estão indo longe demais. Não se trata aqui de questão de direito.

Essa questão de  dar  informações  ao  Deputado,  como representante  do  povo de

Minas,  com  a  obrigação  de  fiscalizar  os  atos  do  poder  público,  é  um  dever

constitucional. Temos o direito de dispor das informações em nossas mãos. Assim,

quero aqui manifestar também a minha indignação e dizer que esse ato não poderia

nem ser votado, Deputado Antônio Júlio, em qualquer comissão. Não um pedido, mas

uma  solicitação  de  informação  de  atos  governamentais  deve  ser  garantida  para

qualquer Deputado, em todas as circunstâncias. Temos que ter informações sobre as

licitações e os gastos públicos, de maneira didática, com a matemática clara, sem

qualquer  fator  de  obscuridade  que  dificulte  o  entendimento  na  interpretação  dos

dados. Temos de saber claramente o que se gasta na educação e na saúde e o custo

dessas licitações.

O que quero aqui é me unir a V. Exa., ao Sávio e aos outros colegas Deputados,
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para conversarmos com o Presidente da Assembleia. Até porque essa não é uma

questão  de  governo.  Há  aqui  um  limite:  trata-se  da  soberania,  da  autonomia  da

Assembleia  de  Minas.  Se  ao  Deputado  não  forem  garantidas  as  informações

necessárias para que ele possa cumprir  o seu papel,  perde-se todo o sentido da

existência do Parlamento. Então, quero registrar a necessidade de cobrança efetiva e

imediata das informações necessárias para o cumprimento do nosso papel.

O Deputado Antônio Júlio  -  Deputado Adelmo,  tomamos uma atitude um pouco

diferente. O edital foi publicado ontem, com o resultado da licitação - aliás, já estava

definido e claro quem iria  ganhar.  Assim,  ligamos para lá,  hoje  e amanhã vamos

encaminhar a nossa consultoria jurídica, dos blocos da Maioria e da Minoria, para ter

acesso aos documentos, que são públicos. Veja que absurdo: os documentos são

públicos e foram publicados hoje, no “Minas”, mas a Assembleia não nos dá o direito

de obter essa informação por meio do Parlamento, em cumprimento àquilo que de

mais claro a Constituição nos garante, que é o direito de fiscalizar e de olhar. Como

disse  ao  Deputado  Zé  Maia,  queríamos  apenas  informações,  e  afirmo  que,  se

considerasse o projeto bem feito - coisa em que não acredito -, teria a humildade de

dizer que o projeto foi bom para o governo e para o Ipsemg e que realmente Minas -

Belo Horizonte, principalmente - precisa expandir o mercado hoteleiro.

Sabemos de tudo isso, que acompanhamos atentamente, e acho que o governo

tem de facilitar, sim, mas tudo tem limite. Ora, o fato de eles não nos quererem dar

essas informações por meio da Comissão de Fiscalização deixa-nos na dúvida. O

Presidente do PSDB disse ontem que nada ficará sem resposta, mas onde está a

resposta? Acho que, ao contrário, nada terá resposta. Da mesma forma, começamos

a duvidar se alguma coisa terá transparência e resultado. Estou aproveitando para

falar agora porque isso aconteceu hoje, pela manhã e fiquei altamente indignado com

a forma como tudo foi feito. Já vi coisas assim; estou há 22 anos na Assembleia e já

participei de tudo quanto é manobra para se empurrar com a barriga. Poderiam muito

bem ter aprovado o requerimento, Deputado Sávio, e não ter dado a informação - é

uma prática comum. Podem dizer:  “vamos encaminhar;  está com o Presidente ou

com o 1o-Secretário ou com não sei quem, para assinar; está não sei onde” e outras

coisas.  Assim, o tempo vai  passando, e as informações não chegam; às  vezes o
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ofício que as solicita nem é enviado. Mas nem isso eles tiveram coragem de fazer. Já

tentaram  matar  no  nascedouro  a  nossa  pretensão  de  obter  a  informação  a  que

teremos acesso amanhã, porque foi publicada hoje e durante cinco dias o processo

licitatório está aberto para quem se interessar. Ou seja, vamos tomar conhecimento

disso de outras formas - no caso, por nossa assessoria jurídica. Mas não concordo

com isso. Acho que essa é uma decisão do Parlamento. E isso está me assustando,

Deputado Sávio: se tivermos que enfrentar uma ditadura implantada também nesta

Casa, vamos ficar pelo resto do tempo batendo boca, enquanto algumas informações

poderiam e deveriam chegar a nós. Até porque isso é bom para o governo: quanto

mais transparência o governo tiver em suas ações, melhor para ele, porque, se as

coisas estiverem corretas, isso tira da Oposição até o discurso. Como disse, fico na

dúvida: se não podemos ter  acesso à informação,  é porque tem algo obscuro no

procedimento licitatório.

O Deputado Sávio  Souza Cruz (em aparte)*  -  Quero  cumprimentar  o  Deputado

Antônio Júlio, lembrando que sou coautor desse requerimento. Todos sabemos da

sua coragem: um homem que enfrentou a ditadura, os canhões, os cães e o regime

militar não vai-se calar com a tirania implantada em Minas Gerais desde o primeiro

governo Aécio Neves. O Deputado Gustavo Valadares disse que estamos andando na

contramão, que estamos contra um governo que tem aprovação popular. Porém, não

me lembro, Deputado Antônio Júlio,  de termos tratado aqui  de nenhuma ação de

governo,  pelo  menos  por  enquanto.  O  que  está  nos  afrontando  e  afrontando  a

liberdade - um dos valores mais caros aos mineiros - é essa censura que não pode

perdurar.

Só nesta semana estamos vivendo dois atos graves:  primeiro,  a rejeição desse

requerimento  de  nossa  autoria  que  visava  ter  acesso  ao  documento  público.  É

preciso que informemos aos Deputados da base que o patrimônio do povo de Minas

não é do Sr. Aécio Neves, não é do Governador, qualquer que seja ele, mas, sim, do

povo de Minas, que nos elegeu para vigiar como está sendo gerida a coisa do povo

de Minas. O prédio do Ipsemg é patrimônio público, e não do Sr. Aécio Neves. Se o

Sr. Fasano é amigo dele e se eles se encontram no Rio, não interessa. Aliás, Aécio

Neves chegou a ter um entrevero no Rio com uma moça. Foi algo meio ruidoso, mas



1666
____________________________________________________________________________

não estamos perguntando nada disso, queremos saber é da coisa pública: como o

prédio  está  sendo passado para  essa  empresa  privada.  Isso  está  sendo  ou não

vantajoso para o povo de Minas? Essa é a nossa obrigação constitucional, mas, pelo

visto, nem perguntar mais se pode.

Um outro caso grave desta semana é a CPI dos radares que, com 38 assinaturas,

foi vitimada por uma ação do governo para mandar tirar essas assinaturas. Parece

aquela  canção  “Escravos  de  Jó”:  “tira,  bota,  CPI  não  pode  implantar”.  Estamos

vivendo  essa  censura  em  Minas  Gerais,  e  é  isso  que  estamos  debatendo  aqui,

Deputado Antônio Júlio.  Ressalto que é muito bom contar ao nosso lado com um

homem com sua história e com sua coragem, tão conhecida por todos nós.

Portanto é fundamental dizer que andar contra a maré, quando a maré é a censura,

para  mim,  é  muito  confortável.  Tivemos  outros  regimes  na  história  que  foram

populares.  Por  exemplo,  o  III  Reich  na  Alemanha  levou  12  anos,  mas  tinha

popularidade e usava o mesmo critério da censura. O Goebbels da época hoje está

em nossa Casa querendo assumir essa vocação, e temos no governo a mesma ação

exercida a partir do Servas. É preciso quebrarmos essa censura em Minas Gerais a

favor do povo de Minas. E, se tivermos de pagar um preço por andar contra a maré,

pagaremos o preço em nome do povo de Minas.

O Deputado Romel Anízio (em aparte)* - Com todo respeito ao ilustre e modelo de

parlamentar que é, Deputado Antônio Júlio, gostaria de dizer que hoje participei da

reunião,  mas  o  Deputado  Zé Maia,  Presidente  da  Comissão,  entendeu que  se  a

matéria está publicada no diário oficial, seria desnecessário qualquer argumento para

que ela fosse remetida a esta Casa. Às vezes, seria até uma falta de respeito com o

diário oficial, que publica a matéria na íntegra.

No que se refere ao Deputado Sávio Souza Cruz, contumaz adversário do governo

Aécio Neves e, em especial, do Aécio Neves, se fôssemos impedir que venham para

Minas Gerais empresas com que o ex-Governador Aécio Neves tem relacionamento,

com toda certeza Minas não estaria no patamar em que está. O relacionamento do

ex-Governador Aécio Neves tem trazido para Minas grandes empresas, as quais tem

dado  ao  nosso  processo  de  desenvolvimento  uma  contribuição  extraordinária.

Acredito  que  seria  desnecessário  citar  uma,  pois  são  milhares  que  estão  sendo



1667
____________________________________________________________________________

implantadas em Minas. A prova disso é o nosso PIB atual, que está ultrapassando o

do Japão e o da China. Isso é o modelo e exemplo de gestão, de administração, de

competência  e  capacidade  instalada  em  Minas  Gerais  no  governo  Aécio  Neves,

complementado no governo Anastasia.

Deputado Antônio Júlio, a V. Exa. todo o meu respeito, a minha amizade e o meu

carinho.

O Deputado Antônio Júlio  -  Realmente,  foi  publicado,  mas só sabe disso quem

procurou, pois as letras são tão miúdas. Isso é uma característica do diário oficial,

não só o de Minas, mas também o de Brasília é assim. Mas temos essa dúvida. Se

está  publicado,  por  que  eu,  que  tenho  o  direito  constitucional  de  receber  essas

informações, pois fui eleito para isso e não para outra coisa, não posso recebê-las?

Então foi essa a questão que levantei,  mas não quero falar  sobre dúvidas,  e sim

sobre certezas. E, para isso, Deputado Rômulo Viegas, estamos enviando amanhã,

porque  está  lá  publicado,  nossos  assessores  jurídicos  para  fazerem  um

levantamento. Se concluirmos que o processo está “o.k.”, voltarei aqui para dizer que

o governo fez  um bom negócio  e  que vai  funcionar.  Mas,  Rômulo,  lancei  alguns

desafios. Minas não recebeu investimentos nos últimos anos. Há muitas falácias. O

que temos são empresas que se expandiram. Quando se fala do PIB, é porque o

Brasil  está dando de graça o minério para a China para fazer  uma vantagem na

balança comercial.  Mas estamos cometendo um equívoco, pois Minas está sendo

altamente sacrificada com essa questão, porque não recebemos nem os “royalties”. E

isso não é culpa do governo atual, mas vem do governo passado, do PSDB, quando

o Governador  Eduardo Azeredo desonerou as  exportações.  Então Minas  exporta,

mas não recebe.

Mas isso faz parte do PIB, e fico feliz por isso, e não pela ira demonstrada pelo

Deputado João Leite ontem, dizendo que o governo federal arrecadou o superávit.

Que bom que Minas também tem um superávit. Isso é sinal de que a economia vai

bem, e então o Brasil vai bem, assim como Minas e o povo. Queremos que o PIB seja

mais bem esclarecido, porque, em 2007, quando ele foi negativo, nada foi falado. E

não foi culpa do governo, mas da economia internacional. Infelizmente Minas Gerais

foi  o  Estado mais  afetado porque temos essa dificuldade, essa dependência para
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fazer superávit. As “commodities” e o minério não trazem lucro nenhum para Minas

Gerais.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Antônio Júlio e

não entrarei no mérito do seu pronunciamento neste instante, mesmo porque o tempo

está curto, mas há algumas coisas interessantes no pronunciamento dos membros do

Bloco Minas sem Censura,  em especial  do Deputado Sávio Souza Cruz.  Ele  fala

claramente que há muita censura aqui, mas me admira muito, Sr. Presidente Inácio

Franco, ele proferir frases soltas de forma vaga, censurando o comportamento do ex-

Governador  Aécio  Neves.  Isso  vai  além,  extrapola  a  censura.  Vamos  trazer  os

debates das questões realmente políticas e administrativas, deixando a vida pessoal,

como  o  nome  bem  diz,  de  lado.  Evidentemente,  concordaremos  com  alguns

posicionamentos de V. Exa., mas, outro dia, ouvi aqui um Parlamentar dizer que não

podemos discutir as questões do governo federal. A censura está muito rigorosa, ela

está muito interessante quando nos questionam, mas nós, como cidadãos do País,

temos o direito de falar sobre as três esferas do governo. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado. Só para terminar, Sr. Presidente, devemos ter

a obrigação de questionar Brasília, sim. Na semana que vem, vou levantar a questão

dos juros  no Brasil.  O cartão de crédito cobra 782% de juros  ao ano.  Quando o

governo faz a taxa Selic de 11,75% é apenas para beneficiar o sistema financeiro do

País, que está fazendo a dívida rolar. Para isso, o governo está pagando 11,75%,

enquanto os Estados Unidos pagam 0,25% ao ano. Então, Presidente, encerrando,

precisamos discutir essas questões de Minas, do Brasil. O que incomoda é que, às

vezes, queremos discutir Minas e querem discutir Brasília. Lá já temos o Governador

Aécio  Neves  discutindo em nosso nome.  Ele  se  coloca  como oposição e,  dessa

forma, poderá servir de espelho para nós, mineiros.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia

solicitando  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  ontem  já havia
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anunciado o assunto que tratarei  desta tribuna, que tem afinidade com o assunto

trazido pelo Deputado Antônio Júlio. Ontem, ouvi na Rádio Itatiaia e li nos jornais que

o Deputado Federal Marcus Pestana, que assumiu a Presidência do PSDB, disse à

Oposição, em especial ao Bloco Minas sem Censura, que nenhum questionamento

ao governo de Minas Gerais ficará sem resposta. Senti-me incentivado a fazer uma

série de perguntas a respeito de demandas que estão sem respostas para o povo de

Minas Gerais, as quais venho cobrando há algum tempo da tribuna.

Essa questão levantada pelo Deputado Antônio Júlio me deixa com a pulga atrás da

orelha. Será que, de fato, a intenção do governo é responder? Afinal, na Comissão de

Fiscalização  Financeira,  um  simples  requerimento  solicitando  informação  “toma

bomba”,  não  se  permite  sequer  perguntar  ao  governo.  Aconselho  ao  Deputado

Antônio Júlio  que remeta isso ao Presidente do PSDB, Marcus Pestana,  pois  ele

disse que nada ficará sem resposta, e essa já é uma pergunta a lhe ser feita.

No  jornal  “Minas  Gerais”  foi  publicada  uma  informação  da  Secretária  de

Planejamento e Gestão a respeito de convênio de cooperação técnica feito entre o

Escritório  de  Prioridades  Estratégicas  e  a  Prodemge,  com  objetivo  de  fornecer

servidores  públicos  para  ali  trabalhar.  Já  dei  a  minha  opinião  a  respeito  desse

Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,  que  é  mais  um  ninho  de  tucanos  de

recrutamento  amplo  do  que  uma  necessidade  do  Estado,  pois  já  existem  as

Secretarias. A Secretária não conseguiu responder por que é necessário fazer um

adendo no gabinete do Governador com vários funcionários de recrutamento amplo

para substituir as Secretarias. Pelo visto, esse Escritório está ganhando mais corpo e

inchando mais,  substituindo ou sendo uma máquina paralela às Secretarias. Esse

Escritório é, no mínimo, estranho, e precisaremos fazer uma audiência pública para

saber se não é apenas um Escritório político. A Assembleia Legislativa deverá fazer

esse debate, e, como nada ficará sem resposta, tenho a esperança de que esta virá.

Quero falar também a respeito de dois termos aditivos para aumento da verba de

publicidade do governo. Um é no valor de R$37.500.000,00 com a MPM Populus, e o

outro é no valor de R$8.750.000,00 com a Publicidade e Comunicação Integrada,

somando cerca de R$45.000.000,00 a mais com verba de publicidade no início do

governo. O Bloco Minas sem Censura tem denunciado diversas vezes que temos um



1670
____________________________________________________________________________

problema em Minas Gerais, que é a ausência de outra opinião que não seja a oficial

do governo para o povo. Talvez aqui esteja uma resposta: é início de governo, com

três meses, e já existe um termo aditivo com cerca de R$45.000.000,00 a mais de

verba com publicidade. Pergunto - e espero que nada fique sem resposta - qual foi a

utilização até os dias de hoje, por que essas duas empresas e os termos aditivos em

relação a elas. 

Um outro questionamento que faço diz respeito às ONGs. Assistimos na Câmara

Federal, no Congresso Nacional, no governo do ex-Presidente Lula, um verdadeiro

escarcéu feito pelo PSDB, pelo DEM e pelo PPS, em relação às ONGs. Diziam que o

governo  federal  colocava  dinheiro  à  disposição  das  ONGs.  O  Governador  Aécio

Neves, como forma de debochar  do PT e do ex-Presidente Lula,  dizia que era a

“companheirada”. Aliás, o ex-Governador demonstra ser, nesse sentido, uma figura

muito  desrespeitosa,  pois  desrespeitava  o  ex-Presidente  Lula  dizendo  que  era  a

“companheirada”,  e insinuava que os  recursos  iam para  o MST, para  sustentar  a

“companheirada”. Esse era o discurso que os tucanos faziam. Instalaram três CPIs

das ONGs, mas não descobriram absolutamente nada, não detectaram nenhum ato

ilícito em relação ao MST. Não vi ninguém do governo do PSDB pedir desculpas ao

MST e às ONGs, nas quais o governo investiu recursos. Todos os recursos eram

necessários, e não houve nenhuma reprovação nas três CPIs das ONGs. 

Deputado Sávio Souza Cruz, aqui diz R$1.497.842,26 para a Oscip Ambiente Brasil

Centro de Estudos, no Município de Viçosa. Quero saber  se esse valor  tem uma

justificativa real, qual o programa que essa Oscip está realizando e se esse valor é

justo.  De  repente  isso  pode  me  levar  a  solicitar  uma  CPI  real.  Para  a

“companheirada”,  sei  que  não  é,  mas  pode  ser  para  a  “tucanada”,  usando  uma

expressão que o ex-Governador gostava de usar para fazer os deboches que gosta

de fazer ao ex-Presidente Lula. Há outro valor de R$1.364.000,00 para a Associação

Preparatória de Cidadãos do Amanhã - Aprecia -, de Lagoa Santa. Também quero

saber  que  ONG  é  essa  e  qual  o  investimento  desse  recurso.  São  quase

R$3.000.000,00 para duas Oscips. São apenas perguntas que estão sendo feitas, e

espero  que  não  fiquem  sem  resposta,  como  disse  o  Deputado  Federal  Marcus

Pestana, Presidente do PSDB.
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Por fim, há um outro requerimento que diz respeito à licitação, na forma de pregão

presencial, sobre prestação de serviço de reforma e adaptação de três edificações da

instalação  da  Cidade  Administrativa.  Essa  é  uma  questão  que  sempre  levanto,

Deputado  Délio,  pois  há  sempre  reforma  na  Cidade  administrativa.  O  que  foi

respondido ao Ministério  Público é que essas reformas eram feitas pelas  próprias

empreiteiras que iniciaram a obra. Sabemos que entregaram às pressas, de forma

malfeita,  para  o  processo  eleitoral.  Agora  há  licitação  com pregão  para  que  três

edifícios sejam reformados, para ser preciso, a palavra empregada foi “revisados”.

Para a reforma e a ampliação de três edificações. Isso é algo extremamente recente.

Quero também saber o que é isso.

Fiz  um  breve  olhar  nas  publicações  do  “Minas  Gerais”,  as  quais  precisam  de

respostas. Espero que a posição do governo não seja a de não responder nem de

impedir que os requerimentos sejam aprovados. Já os apresentei à Mesa e espero

que sejam encaminhados e que tenhamos resposta. Caso contrário, eu os enviarei ao

gabinete  do  Deputado Federal  Marcus Pestana,  em Brasília,  solicitando resposta,

porque, segundo ele, nada ficará sem ser respondido. 

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Gostaria  de  cumprimentá-lo,

Deputado Rogério Correia. V. Exa., como Líder do nosso Bloco Minas sem Censura,

está dando novo dinamismo à ação da Oposição nesta Casa. Gostaria ainda de dizer

que me estranha o fato de estar sendo licitada uma reforma na Cidade Administrativa.

Até  poderia  ser  a  ampliação.  Parece-me  que  a  reforma  está  no  prazo  de

responsabilidade das  construtoras.  Não sei  se não há disponibilidade do governo

para fazer valer os seus interesses, em detrimento dos interesses das empreiteiras.

Não sei se o governo está defendendo os interesses das empreiteiras. Precisamos

saber sobre essa questão. 

Sobre as ONGs, V. Exa. cometeu um ato falho. Disse que, se não conseguir as

informações, pedirei uma CPI. Pedir nós podemos, mas é preciso registrar, para que

os mineiros saibam, que, em toda a história desta Casa, incluídos os períodos do

Estado Novo e do regime militar, não houve nenhum período em que a Assembleia

Legislativa tenha implantado menos CPIs do que no governo Aécio Neves. Nenhum,

em tempo algum. Assim como não há também outra Assembleia Legislativa que não
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tenha podido exercer seu direito constitucional de apurar o que ocorre por meio desse

instrumento constitucional que são as CPIs. É contra essa tutela, essa ditadura, essa

censura que nos insurgimos com a criação do Bloco Minas sem Censura, que tem

como missão precípua  denunciar,  para  os  mineiros  e  para  o  Brasil,  o  estado de

exceção em que vivemos em nosso Estado.

A fala do Deputado Rômulo Viegas traduz, na verdade, essa confusão. Ora, de que

trata o requerimento de minha autoria e do Deputado Antônio Júlio? Trata do pedido

de informações sobre como o prédio do Ipsemg está sendo passado para o Hotel

Fasano.  Ele,  em  seu  aparte,  diz  que  estamos  tratando  da  vida  particular  do  ex-

Governador. Na cabeça dele, o Ipsemg é patrimônio particular do ex-Governador. As

coisas de Minas Gerais fazem parte da vida pessoal do ex-Governador Aécio Neves?

Isso não traduz um ato falho? Não diz que eles estão, de fato, considerando que

Minas pertence a Aécio Neves, que nós todos, mineiros, fomos condenados a uma

condição de meros espectadores e coadjuvantes de um grande movimento de culto à

personalidade, de uma campanha pessoal permanente, não se sabe direito para quê?

É isso que precisamos levantar e levar ao conhecimento dos mineiros, denunciando,

para o Brasil, o que ocorre em Minas Gerais.

Agradeço o aparte e cumprimento-o pela lucidez.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, serei breve.

Quero parabenizá-lo e quero falar da minha satisfação porque acabou de ser lido o

texto  da  minha  nomeação  para  fazer  parte  da  Vice-Liderança  do  nosso  bloco.

Agradeço  aos  companheiros  do  partido  e  do  bloco  por  essa  escolha.  Quero

manifestar também meu entusiasmo em compor esse bloco da Oposição, o Minas

sem Censura. Coloco-me à disposição para o diálogo e para o debate mais amplo

possíveis.

Também  quero  compartilhar  dessa  angústia  e  lamentar  por  tudo  isso  que  vem

acontecendo. O governo, e obviamente sua base aqui, não têm disposição para o

debate,  não  se  abre  minimamente  para  deixar  que  os  questionamentos  sejam

expostos na Casa e não se abre para, de alguma forma, respondê-los. Percebo, no

pouco  tempo  que  estou  aqui,  nossa  dificuldade  em  tentar  o  diálogo,  em  buscar

informações para contribuir com o desenvolvimento de Minas e até mesmo para uma
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boa execução, a fim de que esse governo, de fato, atenda as demandas da nossa

população.

Acabo de fazer um questionamento em relação aos recursos que o governo federal

liberou  para  Minas  Gerais  a  fim  de  atender  as  cidades  mineiras  e  sul-mineiras

prejudicadas pela enchente. Até agora esse dinheiro não foi liberado. Então, não falta

apenas informação, Deputado Rogério Correia, falta também execução. Esse dinheiro

foi depositado em conta, mas, infelizmente, não vimos sua liberação.

Estamos recebendo os companheiros da cidade de Camanducaia; nosso Secretário

Chicão quer dar boas-vindas, assim como os Secretários de Turismo e de Governo.

Todos eles e principalmente os moradores da cidade turística, do Distrito de Monte

Verde estão passando uma dificuldade enorme no acesso para a cidade. Estive lá no

período de carnaval, no período de chuvas. Os turistas só chegavam lá com trator

puxando os carros.

É lamentável.  Não temos acesso a informação, a investimento e sobretudo não

temos acesso ao governo do Estado, aos repasses que o governo deve fazer ao

dinheiro que o governo federal já alocou no governo de Minas. Deixo aqui nosso

registro e nosso questionamento sobre essas questões pontuais e importantes, que

precisamos levantar nesta Casa.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Ulysses  Gomes.  Gostaria

também de parabenizar e agradecer a V. Exa. por aceitar o convite do bloco para ser

nosso Vice-Líder, na certeza de que V. Exa. nos ajudará muito no trabalho legislativo. 

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, aparteá-lo,

mais uma vez, é um prazer muito grande. V. Exa. tem contribuído para a elevação

dos  debates  nesta  Casa.  Na  medida em que  se  elevam  os  debates,  esta  Casa,

evidentemente, se projeta cada vez mais no cenário para toda a população de Minas

Gerais.

Queria, em razão do pronunciamento de V. Exa., dizer que entendo, assim como

todos  os  que  assistiram  ao  debate  com  a  Secretária  de  Planejamento,  Renata

Vilhena,  que ficou  muito  bem esclarecida  a  questão do Escritório  de  Prioridades,

assim como ficaram todas as outras. O Escritório de Prioridades é absolutamente

necessário por quê? Porque foi criado para dar um equilíbrio nas prioridades para o
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governo do Estado. O que realmente é prioritário? É o local onde o governo precisa

trabalhar para atender melhor e mais rápido a população do Estado de Minas Gerais.

O Escritório de Prioridades procura cumprir a meta do governo Anastasia e chegar

cada vez mais próximo do cidadão. V. Exa. sabe que, desde o início do governo Aécio

Neves-Anastasia, começamos com o Choque de Gestão, que passou a ser referência

para o Brasil inteiro. Depois veio o Estado para Resultados, e os inúmeros resultados

estão presentes. O povo mineiro consagrou a eleição de Anastasia como um povo

que,  evidentemente,  confiou  no  governo Aécio-Anastasia,  haja  vista  a vitória  com

quase 3 milhões de votos sobre o candidato Hélio Costa. O Escritório de Prioridades

está buscando, agora, a gestão para a cidadania, isto é, aproximando cada vez mais

o cidadão do Estado e o Estado, do cidadão, elegendo as prioridades para isso.

V.  Exa.  sabe  muito  bem,  Deputado Rogério  Correia,  que  governar  é  sobretudo

eleger prioridades e, sobretudo, elegê-las bem. É o que o governo está fazendo. 

Com referência a informações sobre recursos para ONGs, com certeza elas serão

prestadas. V. Exa. tem razão: é preciso que haja a maior transparência possível, mas

esperamos que elas sejam efetivamente prestadas. 

Sempre tive o tratamento do Governador Aécio Neves, hoje Senador, para com o

ex-Presidente Lula como de respeito. Aliás, é do perfil do Senador Aécio Neves o

tratamento respeitoso. O Senador Aécio Neves nunca foi homem de radicalismo nem

de agressão. Não é a esta altura da vida, depois do seu brilhante governo em Minas

Gerais, que ele se tornará um homem agressivo. Tanto que ele e o ex-Presidente Lula

são grandes amigos. Todos nós sabemos disso. 

Com referência às CPIs federais, às quais V. Exa. se referiu, não deram em nada.

V. Exa. bem sabe que o mensalão não deu em nada, o dinheiro na cueca não deu em

nada, e sabemos que até hoje essas coisas nada produziram. A maioria delas demora

muito, e sabemos que boa parte está parada, mas o povo brasileiro merece, de fato,

uma resposta.

Com referência à reforma da Cidade Administrativa, é preciso registrar a grandeza

daquela construção. O que significa a Cidade Administrativa para o Estado e para a

Região Norte de Belo Horizonte? Qual é o avanço e a concentração de todas as

atividades do poder público de Minas Gerais naquele local? Precisamos reconhecer
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isso aqui e também na tribuna da Assembleia.

Gostaria de comentar o aparte do Deputado Ulysses Gomes e as verbas para os

recursos para os Municípios vítimas das enchentes. Com certeza, essas verbas serão

liberadas.  Trabalhei  como  Subsecretário  de  Obras  Públicas  e  sei  que  há  uma

burocracia que não depende muitas vezes do Estado. Na maioria das vezes, depende

dos Municípios.  Um documento pode faltar,  mas,  quando a documentação estiver

completa, o Município terá condições de realizar as obras e prestar contas com mais

facilidade. Com certeza, serão liberadas. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia*  -  Obrigado,  Deputado.  Meu tempo já se esgotou,

porém gostaria  apenas de dizer  que a Cidade Administrativa será pauta de outro

debate  que  farei.  Inclusive,  apresentei  requerimento  para  discutirmos  o  caso  da

Cidade  Administrativa,  porque  são  muitas  as  reclamações  a  serem  feitas.  Já

apresentei o requerimento a respeito e teremos oportunidade de discutir o assunto. 

Em relação ao caso do mensalão, espero que ele dê em alguma coisa. O primeiro

da  fila  é  aquele  que  inaugurou  o  mensalão,  o  hoje  Deputado  Federal  Eduardo

Azeredo.  Provavelmente,  ele  pagará  pela  culpa  da  criação  dessa  história  do

mensalão. Há outras histórias, que deverão ser contadas aqui. 

Agradeço a  V.  Exa.  pelo  aparte  e  o  respeito.  Como disse  o  Deputado  Marcus

Pestana, espero que nada fique sem resposta. Teremos outras perguntas a fazer.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador. 

Encerramento

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

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação,  e para a ordinária de amanhã, dia 24, às  14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.
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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/3/2011

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:

Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação - Suspensão e reabertura da

reunião - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.345;

designação de relator; emissão de parecer pelo relator; encerramento da discussão;

votação  secreta  do  veto  ao  parágrafo  único  do  art.  6º  e  ao  §  2º  do  art.  10;

manutenção  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº

20.342;  designação  de  relator;  utilização  pelo  relator  do  prazo  regimental  para

emissão de parecer - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -

Doutor  Viana -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz

Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Mauri

Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel

Anízio - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio  Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeuzinho  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  20h8min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente

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

Total à Proposição de Lei nº 20.324, apreciado na extraordinária realizada ontem à

noite,  e  o  Veto  Total  à  Proposição de Lei  nº  20.333,  apreciado  na extraordinária

realizada hoje pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto Parcial à Proposição

de Lei nº 20.345 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. 

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Discussão, em turno único,

do Veto Parcial à Proposição de Lei nº 20.345, que dispõe sobre a adoção do juízo
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arbitral para a solução de litígio em que o Estado seja parte e dá outras providências.

Esgotado o prazo constitucional sem emissão do parecer, a Presidência, nos termos

do § 2º do art.  145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado

Sebastião  Costa.  Com  a  palavra,  o  Deputado  Sebastião  Costa,  para  emitir  seu

parecer.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.345

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  parcialmente  a

Proposição de Lei nº 20.345, que “dispõe sobre a adoção do juízo arbitral  para a

solução de litígio em que o Estado seja parte e dá outras providências”.

Por meio da Mensagem nº 3/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 4/2/2011,

o Chefe do Poder Executivo encaminhou, para apreciação desta Casa, as razões do

veto incidente sobre a proposição. Distribuída a matéria à Comissão Especial, esta

perdeu o prazo regimental para emitir parecer.

Incluída a proposição na ordem do dia para apreciação, nos termos do art. 222, §

3º,  combinado  com  o  art.  145,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  o  Presidente  da

Assembleia designou este Deputado como relator para, em 24 horas, emitir parecer

sobre a matéria.

Fundamentação

Por meio da Mensagem nº 3/2011, o Governador do Estado opôs veto parcial à

Proposição de Lei  nº  20.345,  que dispõe sobre a adoção do juízo arbitral  para a

solução de litígio em que o Estado seja parte e dá outras providências. O veto incidiu

sobre o parágrafo único do art. 6º e o § 2º do art. 10. O primeiro estabelece que “o

processo  público  não  se  aplica  nos  casos  de  proteção  ao  sigilo  comercial  ou

industrial”, ao passo que o segundo determina que “o prazo máximo para prolação da

sentença  arbitral  é  de  cento  e  oitenta  dias  contados  da  data  da  instituição  da

arbitragem, salvo disposição em contrário”.

Ao negar sanção ao parágrafo único do art. 6º, alega o Chefe do Executivo que o

ordenamento constitucional  brasileiro estabelece,  como regra geral,  o  princípio da
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publicidade dos atos da administração pública (art. 37, “caput”, da Lei Maior), cuja

exceção reside no art. 5º, LX, da citada Carta Política, o qual determina que “a lei só

poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade

ou  o  interesse  social  o  exigirem”.  Sustenta  também  que  existem  outros  bens  e

valores,  além  de  informações  comerciais  e  industriais,  dignos  de  proteção

constitucional apta a autorizar a restrição da publicidade (intimidade, vida privada,

honra e imagem das pessoas, com fulcro no art. 5º, X, da Constituição da República).

Nessa linha de raciocínio, entende o Governador do Estado que o dispositivo vetado

contraria  o  mencionado preceito  constitucional,  uma vez que impõe publicidade a

informações de natureza diversa, embora mereça proteção constitucional.

De fato,  a argumentação do Chefe do Executivo procede, pois  o dispositivo,  tal

como se encontra redigido, pode levar a interpretação equivocada e incompatível com

as diretrizes constitucionais, especialmente se for utilizada a interpretação literal, que

privilegia a disposição das palavras no texto, em detrimento da finalidade (espírito da

norma). Isso porque o sigilo nos procedimentos administrativos, que abarca também

a  arbitragem,  não  se  restringe  aos  aspectos  comerciais  e  industriais,  podendo

abranger  outras  matérias  atinentes  à  intimidade  e  à  honra  das  pessoas,  como

destacado anteriormente,  embora a regra geral seja a transparência das decisões

administrativas.  Assim,  não  teria  fundamento  constitucional  valer-se  do  sigilo  em

procedimento  arbitral  incidente  sobre  questão  comercial  ou  industrial  e,

paralelamente, atribuir ampla publicidade a outras questões que dizem respeito à vida

privada, à honra ou à imagem dos indivíduos. Isso atesta que o preceito ora vetado

não se coaduna com o ordenamento constitucional vigente, razão pela qual se nos

afigura correta a negativa de sanção.

Quanto ao veto incidente sobre o § 2º do art. 10, alega o Chefe do Executivo que “o

mencionado dispositivo contraria o interesse público e o princípio geral da segurança

jurídica,  de  estatura  constitucional,  na  medida  em  que  pode  gerar  dúvida:  a  Lei

Federal nº 9.307, de 1996, estipula o prazo máximo de seis meses para prolação da

sentença arbitral (art. 23, caput). Assim, a referência a ‘180’ dias no dispositivo ora

vetado não se compatibiliza com a segurança que deve inspirar as normas jurídicas”.

No caso em tela, também concordamos com a fundamentação apresentada. O art.
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23 da citada lei prescreve que a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado

pelas partes. Se o contrato for omisso, o prazo para a prolação da sentença será de

seis meses, contados da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial incidente sobre o

parágrafo único do art. 6º e sobre o § 2º do art. 10 da Proposição de Lei nº 20.345.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim” e os

que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem

os seus lugares. Em votação, o veto ao parágrafo único do art. 6º e ao § 2º do art. 10.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira -  Carlos  Henrique -  Carlos Mosconi  -  Cássio Soares -  Celinho do

SINTTROCEL - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  João Leite -  Liza  Prado -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz

Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Rogério

Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Zé Maia. 

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, gostaria de registrar a dificuldade

para votar. Tentei votar, e não consegui. Meu voto é pela manutenção do veto, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 38 Deputados. Votaram “não” 9
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Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 20.345. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  20.342,  que

autoriza o Instituto de Gestão e Águas -  Igam -  a doar  ao Centro Polivalente de

Atividades Sociais,  Culturais  e Ambientais -  Cepasa -,  com sede no Município de

Unaí,  o  imóvel  que  especifica.  Esgotado  o  prazo  constitucional  sem  emissão  de

parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa

como relator da matéria o Deputado Neider Moreira e indaga se está em condições

de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, peço prazo regimental. 

Encerramento

O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto se encontra na faixa constitucional,

sobrestando  as  demais  matérias  constantes  na  pauta,  a  Presidência  encerra  a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia

24, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Tenente  Lúcio  (substituindo  o  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  por  indicação  da

Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência:  ofícios dos Srs. Antonio Augusto Junho

Anastasia, Governador do Estado, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 6.119/2010;  Ten.-Cel.  PM Magno Anderson Ferreira ,  Subcorregedor  da PMMG,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 7.086/2010; e Cláudio Varella de

Souza,  Promotor  de  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao Requerimento  n°

6.756/2010, publicados no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011. Registra-se a presença

das  Deputadas  Maria  Tereza  Lara  (substituindo  o  Deputado  Paulo  Lamac,  por
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indicação da Liderança do PT) e Liza Prado e dos Deputados Delvito Alves e Carlin

Moura. 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 (7) em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  a  sentença  da  Corte

Interamericana  de  Direitos  Humanos  relativa  aos  desaparecidos  políticos  do

Araguaia; seja realizada reunião de audiência pública para discutir os assassinatos de

travestis ocorridos na região Centro-Sul de Belo Horizonte; seja realizada reunião de

audiência pública em Ipatinga, a fim de debater os motivos pelos quais o Cb. PM

Robert  Martins  de  Barros  foi  transferido  de  Coronel  Fabriciano  para  Santana  do

Paraíso e de obter esclarecimentos sobre possíveis violações de direitos humanos na

12ª Região da PMMG, sediada nesse Município; sejam encaminhadas ao Presidente

do Conselho Nacional  de Direitos  Humanos,  à Secretaria  de Dieitos  Humanos da

Presidência da República, ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, à Ouvidoria

de  Polícia  do  Estado,  à  Corregedoria  da  PMMG,  ào  CAO-DH e  à  Comissão  de

Direitos Humanos da OAB-MG as notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária

desta Comissão,  realizada em 14/3/2011,  para  conhecimento do  debate  sobre  os

motivos da transferência do Cb. PM Robert Martins de Barros; seja realizada reunião

de  audiência  pública,  na  sede da OAB-MG,  para  discutir  questões  sobre  direitos

humanos  e  defesa  social;  seja  encaminhado  ao  Chefe  da  Polícia  Civil  e  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para que esta Comissão

tenha acesso aos resultados dos inquéritos instaurados com vistas à apuração das

mortes  de  Renilson  Veriano  da  Silva  e  Jefferson  Coelho  da  Silva,  ocorridas  em

fevereiro de 2011, na Vila Marçola, no Bairro Serra; seja encaminhado ao Procurador-

Geral de Justiça do Estado e ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências para que encaminhem a esta Comissão as especificações técnicas, as

localizações, os órgãos e as autoridades responsáveis pelos equipamentos de escuta

implantados no Estado, a fim de obter esclarecimentos sobre possíveis violações de

direitos humanos; Durval Ângelo e Carlin Moura em que solicitam sejam realizadas

reunião de audiência pública em Itabira, para discutir o direito à moradia, e visita ao

Bairro Drumond,  a fim de verificar a falta  de serviços básicos à população desse
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Município; Delvito Alves em que solicita seja realizada reunião para ouvir os Cb. PM

Célio Machado de Amorim, Nilson Fernandes e Heverton Alves de Assis, a fim de

obter  esclarecimentos  sobre  denúncias  de  abuso  de  autoridade  e  agressões

praticadas contra Gabriel Alonso Lousada, no Município de João Pinheiro; Tenente

Lúcio em que solicita seja realizada visita conjunta desta Comissão e da Comissão de

Segurança Pública ao Centro Socieducativo de Uberlândia, que enfrenta problemas

que  comprometem a  prestação  de  serviços.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely  Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Doutor  Wilson  Batista,  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 Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

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

e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Antônio Jorge

de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SUS, encaminhando

a prestação de contas do Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, referente à

execução orçamentária do exercício de 2010, no período de janeiro a setembro; e

dois  ofícios  da  Sra.  Marta  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de

Saúde, publicados no “Diário do Legislativo”, em 8 e 11/2/2011. 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 2, 9, 52, 125, 127, 128, 131, 135, 153 e

165/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a
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discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi (2) em que

solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial para discutir a política do café implementada no Estado, em especial

no que se refere às perspectivas de fomento da produção cafeeira e às alternativas

para o mercado de café; e seja realizado debate público para discutir o financiamento

do Sistema Único de Saúde no Brasil e a regulamentação da Emenda Constitucional

nº 29/2000; Adelmo Carneiro Leão (2) em que solicita seja realizada audiência pública

para debater todo o processo de produção, comercialização e distribuição do queijo

artesanal mineiro e os problemas enfrentados pelos produtores diante da legislação

sanitária vigente, que carece de reformulação e aperfeiçoamento,  bem como para

discutir  as  linhas  de  financiamento  relacionadas  à  cadeia  produtiva  do  queijo

artesanal mineiro; e seja realizada audiência pública para debater a implementação e

manutenção  dos  princípios  da  Política  Estadual  de  Saúde  Mental;  Doutor  Wilson

Batista em que solicita seja realizada audiência pública no Município de Muriaé para

debater as condições de atendimento na rede pública de saúde no referido Município

e  região,  especialmente  no  tocante  aos  setores  de  urgência  e  emergência  dos

hospitais da Zona da Mata; Hely Tarqüínio em que solicita seja realizada audiência

pública  para  debater  o  funcionamento  das  centrais  macrorregionais  do  sistema

estadual  de  regulação  (Central  de  Leitos);  Délio  Malheiros  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública visando conhecer e discutir as iniciativas que levarão à

criação do Consórcio Intermunicipal Aliança para a Saúde - Cias -, cujo objetivo é a

formação de uma rede solidária  de  saúde que integrará  os  Municípios  de  Caeté,

Sabará, Ribeirão das Neves, Nova Lima, Santa Luzia, Vespasiano e Belo Horizonte;

Luzia Ferreira em que solicita seja realizada audiência pública para discutir e obter

informações sobre o processo de validação técnica, bem como sobre a metodologia

utilizada  para  a  implantação  do  primeiro  banco  público  de  tecidos  biológicos  da

América Latina no Estado, desenvolvido pelo Centro de Tecidos Biológicos - Cetebio

-; Luiz Henrique em que solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de

discutir  a  incidência de fluorose no Estado e as  possíveis  ações de prevenção e

combate à doença; Fred Costa (2) em que solicita seja realizada audiência pública
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para discutir a prevenção e o combate à leishmaniose no Estado; e seja realizada

audiência  pública  para  discutir  a  prevenção  e  o  combate  à  dengue  no  Estado;

Bonifácio Mourão, Tiago Ulisses, Gustavo Valadares e Luiz Humberto Carneiro em

que solicitam seja realizada reunião com a presença do Secretário  de  Estado de

Saúde,  para  prestar  esclarecimentos  sobre  a  política  do  governo  do  Estado  no

combate  à  dengue.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely Tarqüínio  -  Doutor  Wilson -  Adelmo Carneiro

Leão.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 9h57min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir  Paraca e Pompílio  Canavez,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio Canavez,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a dar posse ao Vice-Presidente eleito. A seguir, o Deputado Pompílio Canavez

é empossado no cargo de Vice-Presidente e tece suas considerações. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Pompílio Canavez.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 16/3/2011

Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bosco, Dalmo
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Ribeiro Silva, Carlin Moura e Neilando Pimenta, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Delvito Alves.  Havendo número regimental,  o

Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião

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

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica

o recebimento de ofício da Sra. Adriene Andrade, Conselheira do Tribunal de Contas,

encaminhando demonstrativos referentes às atividades dessa Corte em 2010; e de

ofício do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, Promotor de Justiça, publicado no “Diário do

Legislativo”  de  10/2/2011.  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 14, 18, 57, 58, 76, 141 e 155/2011. Neste momento, registra-se

a presença do Deputado Rogério Correia, substituindo o Deputado Paulo Lamac, por

indicação da Liderança do Bloco Minas sem Censura. 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 Bosco, em que solicita seja realizado debate público

para discutir as políticas, os planos e os programas, de iniciativa do poder público e

de  entidades  não  governamentais,  voltados  para  a  educação  profissional  e

tecnológica;  Dalmo Ribeiro  Silva  (5),  em que  solicita  sejam realizadas  audiências

públicas para debater os efeitos da Lei Federal nº 12.014, de 2009, que altera o art.

61  da  Lei  nº  9.394,  de  1996,  com  a  finalidade  de  discriminar  as  categorias  de

trabalhadores que devem ser considerados profissionais da educação; para discutir,

em Campanha, a crise nas Faculdades Integradas Paiva de Vilhena, mantidas pela

Uemg; e para debater o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica - Pronatec -;

seja  formulado voto  de  congratulações  com o  Sr.  Evaldo  Ribeiro  Barros,  Prefeito

Municipal  de  Itanhandu;  a  Câmara  Municipal  de  Itanhandu  e  o  Sr.  Ademir  José

Pereira, Diretor-Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul

de Minas,  pela instalação, nesse Município,  de cursos técnicos em convênio com
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esse Instituto; Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência pública para

discutir os resultados da implantação da Lei Federal nº 11.947, de 2009, que dispõe

sobre  o  atendimento  da  alimentação  escolar  e  do  Programa  Dinheiro  Direto  na

Escola;  Duarte  Bechir  (2),  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a instituição, pelo MEC, da Prova Nacional de Concursos para o ingresso na

carreira  docente;  e seja realizada audiência pública  conjunta com a Comissão de

Política Agropecuária e Agroindustrial  para debater a alimentação escolar  na rede

estadual de ensino; Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a implementação da Lei Federal  nº  11.947, de 2009;  Delvito

Alves, em que solicita seja realizada audiência pública, em Unaí,  para debater os

problemas  enfrentados  pela  Unimontes;  Rogério  Correia  e  Carlin  Moura,  em que

solicitam seja encaminhado ao STF pedido para que essa Corte manifeste-se pela

constitucionalidade da Lei  Federal nº 11.738, de 2008, que regulamenta o art. 60,

inciso  III,  alínea  "e",  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição  Federal,  instituindo  o  piso  salarial  profissional  nacional  para  os

profissionais  do magistério  público da educação básica;  Carlin  Moura (2),  em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  a  remuneração  e  o

reposicionamento  dos  Diretores  de  escolas  estaduais  em  face  das  recentes  leis

delegadas;  e sejam ouvidos  nesta reunião  representantes  da  União  Nacional  dos

Estudantes - UNE - e da União Estadual dos Estudantes - UEE - para que se discuta

a pauta de reivindicações dessas instituições. A Presidência convida a tomar assento

à mesa a Sra. Luiza Lafetá, Presidente da UEE; e os Srs. Clédisson Geraldo dos

Santos Junior, Diretor da UNE, e Péricles Francisco, Presidente da União Colegial de

Minas Gerais - UCMG -, aos quais passa a palavra para que façam suas exposições.

Em seguida, realizam-se debates. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a  presença  dos  parlamentares,  dos  convidados  e  demais  participantes,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Bosco, Presidente - Carlin Moura - Neilando Pimenta - Paulo Lamac. 
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado,  Carlos  Mosconi,  Tenente  Lúcio  e  Ulysses  Gomes,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

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: da Sra. Adriene Andrade, Conselheira

Corregedora  do  Tribunal  de Contas  do  Estado,  encaminhando os  Demonstrativos

Gráficos de Resultados desse Tribunal, referentes ao segundo semestre e ao ano de

2010;  e  do  Sr.  Domingo  Xavier,  morador  do  Município  de  Dom  Joaquim,

encaminhando  cópia  de  decisão  judicial  em  ação  civil  pública  interposta  pela

Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio Cultural contra as empresas Oi Telemar

e Claro, em razão da instalação de antenas nas proximidades da Capela do Padre

Bento,  nesse Município.  Solicita ainda o empenho desta Comissão na solução do

referido caso. 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 4,

124,  129,  133  e  156/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a

votação, é aprovado requerimento dos Deputados Tenente Lúcio e Elismar Prado em

que  solicitam  seja realizada  reunião  de  audiência  pública,  em  Uberlândia,  com  a

finalidade de debater a promoção e o desenvolvimento cultural desse Município. A

Presidência fixa o horário das reuniões para as 16 horas nas quartas-feiras. Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  o  Presidente  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.
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Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi - Rômulo Veneroso -

Tenente Lúcio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os  Deputados  Romeu  Queiroz  e  Tadeuzinho  Leite,  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

Tadeuzinho Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Jairo Nogueira

Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro-MG, publicada no “Diário do Legislativo” em

4/3/2011.  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 167/2011. Passa-se à 3ª Fase

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

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

requerimentos da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  em  Ipatinga  para  discutir  sobre  a  economia  solidária;  e  do

Deputado André Quintão em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

conjunta desta Comissão com a Comissão de Participação Popular com a finalidade

de capacitar os atores do sistema acerca dos procedimentos relativos à adequação

da inscrição das entidades junto aos conselhos de assistência social e à certificação

junto ao Ministério de Desenvolvimento Social, à luz da Resolução nº 16, de 2010, do

Conselho  Nacional  de  Assistência  Social.  A  Presidência  deixa  de  receber  os

requerimentos  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  por  não  cumprirem  os

pressupostos regimentais, nos termos do art. 173, c/c art. 102, XIV, do Regimento

Interno. 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, 23 de março de 2011. 

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda - Romeu Queiroz - Tadeuzinho

Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/3/2011

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Doutor Viana, Romel Anízio e Rômulo Viegas, membros

da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Rogério Correia e Carlos Mosconi. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata

da reunião 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  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

174/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua vez,  são aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Doutor  Viana em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a terceirização na

silvicultura, especialmente das atividades de cultivo de mudas, plantio, conservação,

corte,  carvoejamento  e  transporte;  Carlos  Mosconi  em  que solicita  seja  realizada

reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de Saúde, para discutir a

Política  do  Café  implementada  no  Estado,  em  especial  no  que  se  refere  às

perspectivas de fomento da produção cafeeira, e as alternativas para o mercado de

café; e Carlos Mosconi, Rômulo Viegas e Adelmo Carneiro Leão em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública,  conjunta com a Comissão de Saúde,

para  discutir  o  processo  de  produção,  comercialização  e  distribuição  do  queijo

artesanal mineiro, bem como os problemas enfrentados pelos produtores diante da



1691
____________________________________________________________________________

legislação  sanitária  vigente.  O  Presidente  recebe  requerimento  dos  Deputados

Rogério  Correia  e  Paulo  Guedes  em  que solicitam reunião  de  audiência  pública,

conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para

obter  esclarecimentos  sobre  as  regras  do  licenciamento  ambiental  de

estabelecimentos rurais, referentes às atividades da agricultura familiar. Cumprida a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Antônio Carlos Arantes, Presidente, - Fabiano Tolentino - Romel Anízio - Rômulo

Viegas.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/3/2011

Às 13 horas, comparecem na Câmara Municipal de Paracatu os Deputados Almir

Paraca e Pompílio Canavez, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  considera-a aprovada e solicita  ao membro da Comissão presente que a

subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a debater as questões

ambientais  no  Município  de  Paracatu,  especialmente  os  impactos  causados  pela

mineração  de  ouro,  e  as  ações  a  serem  empreendidas  para  a  sua  mitigação.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cláudia

Torres,  Secretária  Municipal  de  Meio Ambiente,  representando Vasco Praça Filho,

Prefeito  Municipal  de  Paracatu  e  Presidente  da  Associação  dos  Municípios  do

Noroeste  de  Minas  -  Amnor  -;  Rosângela  Azevedo  Corrêa,  professora  da

Universidade de Brasília - UNB -; e Juliana Araújo da Matta Machado Esper, Gerente

Técnica  de  Licenciamento  da  Kinross  Brasil  Mineração;  e  os  Srs.  João  Jesus

Macedo,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Paracatu;  Paulo  Campos  Chaves,

Promotor de Justiça, representando Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de

Justiça do Estado de Minas Gerais; Daniel Santos Rodrigues, Promotor de Justiça do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais; José Eduardo Vargas, Superintendente
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de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Noroeste  de  Minas,

representando Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável; Paulo Maurício Serrano Neves, Presidente do Instituto

Serrano Neves; Mauro Mundim, Presidente da Central das Associações Comunitárias

de Paracatu; Marcelo Pires Coelho, Gerente de Comunidade da Kinross Paracatu;

Zacarias  Rodrigues dos Santos Ney,  advogado Consultor  da  Kinross; Padre Lano

Alves Costa, Diretor da Pastoral da Comunicação de Paracatu; José Osvaldo Rosa

de Souza, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de

Paracatu;  e  José  Eduardo  Trevisan  Moraes,  Diretor-Presidente  da  Agência  de

Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, que são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, passa a tecer

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

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

consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  recebe  documentos  do  Ministério

Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  (2),  entregue  pela  Promotoria  de  Justiça  de

Paracatu, o qual contém o termo de compromisso que celebram o Ministério Público

do Estado de Minas Gerais e a empresa Kinross Brasil Mineração S.A.; e da Cáritas

Diocesana  de  Paracatu,  que  contém  as  Propostas  da  Sociedade  Civil  para

Implantação  do  Plano  de  Desenvolvimento  Sustentável  de  Paracatu.  Cumprida  a

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

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2011.

Pompílio Canavez, Presidente - Liza Prado - Carlin Moura.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2011

Às 10h15min, comparecem na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Município de

Bandeira do Sul, a Deputada Liza Prado e os Deputados Pompílio Canavez, Carlin

Moura (substituindo o Deputado Almir Paraca, por indicação da Liderança do Bloco

Minas  sem  Censura)  e  Carlos  Mosconi  (substituindo  o  Deputado  João  Leite,  por
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indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Pompílio  Canavez,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Carlin  Moura,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a debater questões relacionadas com o acidente ocorrido no dia 27/2/2011, no

Município de Bandeira do Sul, especialmente no que se refere às condições da rede

elétrica e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Djalma

Bastos de Morais, Diretor-Presidente da Cemig, informando que a empresa declinará

do convite para a reunião, uma vez que o laudo pericial sobre o acidente ainda não foi

concluído. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as

Sras.  Elis  Regina  Cândido  de  Melo,  Vice-Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Bandeira  do  Sul,  representando  o  Vereador  João  Carlos  de  Oliveira,  Presidente;

Jaqueline  Alexandre  Mioto,  Secretária  Municipal  de  Botelhos;  e  os  Srs.  Geraldo

Thadeu, Deputado Federal;  Paulo Cesar Silva, Prefeito de Poços de Caldas; João

Batista  Nogueira  Fonseca,  Vice-Prefeito  de  Bandeira  do  Sul;  Victor  Torres  Brito;

Gerente de Fiscalização da Regional  Sul  -  Crea-MG -;  Tadeu José de Mendonça,

Diretor-Geral do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais -

Ipem-MG -; Anselmo Cabral, engenheiro da Diretoria de Qualidade do Inmetro; Jairo

Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na

Indústria Energética de Minas Gerais  -  Sindieletro -,  que são convidados a tomar

assento  à  mesa.  A Presidência,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que  deu

origem ao debate,  passa a fazer  suas considerações iniciais;  logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência

informa  o  recebimento  de  um  comunicado  interno  da  Cemig,  contendo

esclarecimentos  sobre  o  acidente  em  Bandeira  do  Sul  e  de  nove  boletins  de

ocorrência,  que  relatam  problemas  relacionados  com  a  rede  elétrica  do  referido

Município, todos entregues por representantes do Sindieletro. 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
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Liza Prado

e  dos  Deputados  Carlin  Moura  e  Pompílio  Canavez  (4)  em  que  solicitam  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  ao  Presidente  da  Cemig  pedido  de

providências para resolver os problemas na rede elétrica do Município de Bandeira do

Sul, quais sejam, a troca de toda a rede, a reabertura do escritório de representação

da Cemig e a substituição das equipes de manutenção por servidores concursados;

seja encaminhado à Cemig pedido de cópias do relatório que contém informações

sobre  a  rede  elétrica  no  Município  de  Bandeira  do  Sul  no  dia  27/2/2011;  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para enviar a esta

Casa projeto  de  lei  que verse  sobre a  indenização pecuniária  aos  familiares  das

vítimas do acidente ocorrido no Município de Bandeira do Sul,  em 27/2/2011; seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  cópia  do  relatório,  entregue  na  audiência  da

Comissão no dia 18/3/2011, o qual informa sobre a indisponibilidade de equipamentos

de segurança da rede elétrica, na cidade de Bandeira do Sul, em 27/2/2011, e solicita,

ainda, a instalação de procedimento de investigação cabível; da Deputada Liza Prado

e dos Deputados Carlin Moura, Carlos Mosconi e Pompílio Canavez em que solicitam

seja encaminhado à Aneel pedido de providências para a expedição de um laudo

pericial contendo as reais condições da rede elétrica em Bandeira do Sul. Cumprida a

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

convidados e do público presente, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Liza Prado - Dalmo Ribeiro Silva - Pompílio Canavez.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Doutor

Viana, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier, Romel Anízio e Ulysses Gomes, 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
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

4/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

Deputado Romel Anízio), e 6/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública, e

com  a  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado  João  Vítor  Xavier).

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

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Zé Maia, Presidente - Gustavo Perrella - Antônio Júlio - João Vítor Xavier - Romel

Anízio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE JOSÉ ÉLCIO SANTOS MONTEZE

PARA DIRETOR-GERAL DO DER-MG, EM 22/3/2011

Às 15h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bonifácio Mourão,

Tiago  Ulisses,  Gustavo  Valadares  e  Adalclever  Lopes,  membros  da  supracitada

Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião Costa. Havendo número

regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  declara  aberta  a

reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação aos

Deputados e convida o Deputado Adalclever  Lopes para atuar como escrutinador.

Apurados  os  votos,  verifica-se  a  eleição  do  Deputado  Bonifácio  Mourão  para

Presidente e do Deputado Tiago Ulisses para Vice-Presidente,  ambos com quatro

votos. O Presidente “ad hoc” proclama o resultado da eleição e declara empossado

como Vice-Presidente o Deputado Tiago Ulisses, que assume a direção dos trabalhos

e dá posse ao Presidente eleito, Deputado Bonifácio Mourão. Este agradece os votos
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recebidos  e  designa  como  relator  da  matéria  o  Deputado  Gustavo  Valadares.

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

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, a ser realizada no dia 24/3/2011, às 9h15min, para arguição pública do

indicado  e  apreciação  do  parecer,  determina  a  lavratura  da  ata  e  encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Adalclever Lopes - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 1/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  9/2011,  publicada  em  4/2/2011,  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art.  62,  XXIII,  “e”,  da Constituição do Estado, a indicação do Sr.  Antônio Abrahão

Caram  Filho  para  o  cargo  de  Diretor  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais –

Arsae-MG.

Esta Comissão Especial  foi  constituída para emitir  parecer sobre a matéria,  nos

termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, combinado com os incisos I e II do § 1º do

art. 146, do Regimento Interno.

Pelo “curriculum vitae” apresentado pelo candidato, verificamos que ele tem ampla

experiência em cargos de direção, tanto no setor público quanto no setor privado. Foi

Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais –

Ipsemg –, Diretor-Geral da Santa Casa de Belo Horizonte, Diretor de Administração e

Finanças  da  Companhia  Brasileira  de  Trens  Urbanos  –  CBTU  –  ,  bem  como

Presidente da Fundação João Pinheiro e da Acesita.

Ouvido  em  arguição  pública  por  esta  Comissão,  o  indicado  demonstrou  amplo

conhecimento  para  exercer  a  função  de  Diretor,  respondendo  com  clareza  e

objetividade às questões que lhe  foram formuladas,  o  que nos  leva  a considerar
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acertada a indicação de seu nome para integrar a diretoria da Arsae-MG.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. Antônio Abrahão

Caram Filho para o cargo de Diretor da Arsae-MG.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir, relator - Doutor Viana - André Quintão -

Tadeuzinho Leite.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 16/2011

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  32/2011,  publicada  em  4/3/2011,  no  “Diário  do

Legislativo”,  o  Governador  do  Estado  submeteu  a  esta  Casa  Legislativa,  em

cumprimento à alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o nome

do  Sr.  José  Élcio  Santos  Monteze  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  autarquia

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após arguição do candidato por esta

Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o art. 146, § 1º, do

Regimento Interno.

O currículo enviado pelo indicado confirma sua alta qualificação para desempenhar

as  funções  inerentes  ao  cargo  que  pretende  assumir.  Na  arguição  a  que  foi

submetido, demonstrou conhecimento, segurança e clareza suficientes para assumir

a diretoria para a qual foi indicado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos favoravelmente à indicação do Sr. José Élcio Santos

Monteze para o cargo de Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais – DER-MG.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Bonifácio  Mourão,  Presidente  -  Gustavo Valadares,  relator  -  Adalclever  Lopes  -

Tiago Ulisses.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 18/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no

Município de Periquito.

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 este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 18/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no Município de Periquito, entidade

de direito privado, fundada em 1988, que possui caráter comunitário e assistencial,

sem fins lucrativos.

A instituição tem como finalidade fazer o levantamento das reais necessidades da

comunidade  de  Ilha  Funda  e  lutar  para  melhorar  as  condições  de  vida  de  seus

moradores. Com esse intuito, trabalha para conscientizar os membros da comunidade

sobre seus direitos e a conquista da cidadania; promover um ambiente de amizade e

solidariedade  entre  as  famílias;  defender  a  proteção  do  meio  ambiente  e  do

consumidor; combater a fome e a pobreza por meio de projetos de geração de renda

para as famílias; incentivar trabalhos comunitários e mutirões; divulgar a cultura e o

esporte junto à juventude; proteger a família, a maternidade, a infância e a velhice,

além  de  representar  os  interesses  dos  habitantes  de  Ilha  Funda  junto  ao  poder

público

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Associação, consideramos oportuna

sua declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 18/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.
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Rosângela Reis, relatora.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 17/2011

Comissão Especial

Relatório

Por meio da Mensagem nº 33/2011, o Governador do Estado submete a esta Casa,

nos termos do art. 62, inciso XXIII, alínea “d”, da Constituição do Estado, o nome do

Sr. Gerson Barros de Carvalho, indicado para a Diretoria-Geral do Departamento de

Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-MG.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, “c”, combinado com o § 1º

do art. 146 do Regimento Interno, procedeu-se a arguição pública do indicado, que

respondeu às questões formuladas pelos Deputados.

O  candidato  demonstrou  conhecimento  sobre  a  entidade  para  cuja  direção  foi

indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para ocupar o cargo. Esta

Comissão entende que se trata de pessoa que irá se desincumbir a contento das

responsabilidades do cargo para o qual está sendo indicado.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos  pela  aprovação do nome de  Gerson Barros  de

Carvalho para Diretor-Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas

Gerais - Deop-MG.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Bonifácio Mourão, relator - Sebastião Costa - Duarte

Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 34/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação do Grupo da Feliz Idade, com sede no

Município de Barroso.

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 este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 34/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação do Grupo da Feliz  Idade, com sede no Município de Barroso,  pessoa

jurídica de direito privado, de caráter filantrópico, educacional, cultural e assistencial,

sem fins lucrativos.

A instituição  desenvolve  atividades  voltadas  para  a  terceira  idade  e  tem  como

finalidades zelar pela dignidade de seus associados,  orientando-os a buscar seus

direitos e a não aceitar  tratamento inadequado; promover encontros e incentivar o

relacionamento social e fraterno de seus beneficiários e familiares; executar ações

nas áreas de esporte, lazer e cultura, para melhorar sua qualidade de vida; lutar por

políticas públicas de educação, saúde, infraestrutura e saneamento básico; realizar

ações  que  visem  a  proteger  a  família,  a  infância  e  a  velhice;  conscientizar  a

comunidade sobre a importância da preservação do patrimônio histórico e artístico e

do meio ambiente.

Isso posto, consideramos a Associação do Grupo da Feliz Idade merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 34/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Romeu Queiroz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 35/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Pró-Habitacional,  Meio  Ambiente,

Assistência Social e Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no

Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 35/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  Pró-Habitacional,  Meio  Ambiente,  Assistência  Social  e  Saneamento

Básico de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no Município de Santa Bárbara do

Tugúrio,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  de  caráter  filantrópico,  educacional,

cultural  e  assistencial,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade  promover

programas de moradia popular.

Com esse propósito, a entidade desenvolve ações para sensibilizar o conjunto da

sociedade sobre  o déficit  habitacional  da  região  em que atua;  pesquisa  sobre as

alternativas de moradia popular; orienta seus associados na escolha e aquisição de

terrenos, bem como na contratação de benfeitorias e equipamentos para a execução

de seu projeto habitacional; busca junto ao poder público recursos para a execução

de seus empreendimentos. 

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Associação para a consolidação da

cidadania, consideramos meritória sua declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 35/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Tadeuzinho Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 36/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa alterar a

Lei nº 19.084, de 21/7/2010, que declara de utilidade pública a Associação Regional

Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Conceição de

Ipanema.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
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apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,

nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 36/2011 tem como finalidade alterar a ementa e o art. 1º da Lei

nº  19.084,  de 21/7/2010,  que declara  de  utilidade pública  a  Associação Regional

Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Conceição de

Ipanema, com o objetivo de corrigir a indicação do Município sede para Simonésia. 

Pela análise de seu estatuto, verificamos que a instituição apresenta as condições

formais que lhe permitiram a outorga do título declaratório de utilidade pública por

meio  da  referida  Lei  nº  19.084.  Ademais,  entre  seus  objetivos  estão  promover

educação  de  qualidade,  voltada  à  agropecuária;  buscar  o  desenvolvimento  rural

sustentável e a melhoria social e econômica de seus associados.

Esclarecemos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça, tem como finalidade adequar o texto da proposição à técnica legislativa,

sem alterar seu conteúdo. 

Assim sendo, consideramos conveniente e oportuna a aprovação da proposição em

tela.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 36/2011, em turno

único, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 39/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade pública  a  Associação dos  Trabalhadores  Rurais  e Pequenos

Produtores de Dionísio, com sede no Município de Dionísio.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 39/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Produtores de Dionísio, com sede

no Município de Dionísio, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como finalidade principal proteger e defender os direitos e interesses dos pequenos

produtores da região.

Para a consecução desse propósito, a instituição realiza projetos associativos de

produção agrícola e pecuária voltados para a geração de renda, visando à melhoria

da  qualidade  de  vida  da  comunidade;  incentiva  o  desenvolvimento  de  seus

associados por meio da qualificação profissional; promove estudos para detectar os

problemas  sociais  e  econômicos  da  comunidade  e  suas  possíveis  soluções;

implementa  projetos  nas  áreas  de  infraestrutura  básica,  saúde,  educação,  lazer,

moradia e assistência social; orienta sobre a defesa do meio ambiente.

Por sua atividade de significativa importância para a consolidação da cidadania dos

trabalhadores e pequenos produtores do Município de Dionísio, consideramos que a

Associação em análise é merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 39/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 40/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

– Apac – com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 40/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  –  Apac  –  com  sede  no

Município de Coronel Fabriciano, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem por  objetivo  auxiliar  os  Poderes  Judiciário  e  Executivo  nas  tarefas  ligadas  à

readaptação dos sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da Justiça

na execução da pena. 

O  trabalho  desenvolvido  pela  instituição  visa  à  assistência  social,  à  promoção

humana, à promoção da saúde, à profissionalização, à educação, à recreação e à

difusão  da  cultura  entre  os  detentos,  buscando  possibilitar  sua  recuperação  e

reinserção na sociedade, bem como a diminuição dos índices de criminalidade na

região onde atua. 

Por sua atividade de significativa importância, consideramos que a Apac de Coronel

Fabriciano é merecedora do título de utilidade pública. 

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 40/2011, em turno

único.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 45/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente - Claca

-, com sede no Município de Leopoldina.

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 este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 45/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente - Claca -, com sede no Município de

Leopoldina, entidade privada, sem fins lucrativos, que tem como finalidade abrigar

crianças e adolescentes vítimas de violência que são afastadas de seus lares.

Com esse propósito, a instituição acolhe jovens de até 18 anos, foragidos, vítimas

de violência e abandono, que se encontrem em situação de risco social e pessoal,

conduzidos pela Justiça da Infância e da Juventude, pelo Conselho Tutelar ou pelo

Ministério Público, enquanto é aguardado o encaminhamento final determinado por

esses órgãos.

Diante do relevante trabalho desenvolvido pela Claca em defesa das crianças e dos

adolescentes, consideramos oportuna e meritória sua declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 45/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Romeu Queiroz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 48/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a União dos Paraplégicos de Vespasiano, com sede no

Município de Vespasiano.

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 este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 48/2011 tem por escopo seja declarada de utilidade pública a

União  dos  Paraplégicos  de  Vespasiano,  com  sede  no  Município  de  Vespasiano,

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como principal finalidade a
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defesa dos direitos e interesses dos portadores de deficiência daquela comunidade.

Para  a  consecução  de  seu  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  para

patrocinar a habilitação ou reabilitação de pessoas com deficiência; combater a fome

e a pobreza; proporcionar moradia digna para seus beneficiados; promover o amparo

e  o  atendimento  a  crianças  e  idosos  carentes,  além  dos  deficientes  físicos;

implementar  a  alfabetização;  integrar  jovens  e  adultos  no  mercado  de  trabalho;

oferecer assistência médica, dentária e psicológica, especialmente para o combate a

doenças transmissíveis ou infectocontagiosas; realizar oficinas laborativas, como de

artesanato; orientar sobre a proteção do meio ambiente.

Por  desenvolver  importante  trabalho  em  prol  da  cidadania  dos  portadores  de

deficiência, consideramos a União dos Paraplégicos de Vespasiano merecedora do

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 48/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de março de 2011.

Tadeuzinho Leite, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 53/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Na  proposição  em  tela,  o  Deputado  Almir  Paraca  requer  ao  Presidente  da

Assembleia seja encaminhado ao Presidente da Fundação Caio Martins - Fucam -

pedido de informação sobre as ações de revitalização e modernização da estrutura

física e de atualização metodológica e pedagógica implementadas nessa Fundação e

apresentadas  em audiências  públicas  e  visitas  técnicas  realizadas  no período  de

2008 a 2010.

Após sua publicação no “Diário  do Legislativo”,  em 11/2/2011,  vem a matéria  à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise solicita o envio ao Presidente da Fundação Caio Martins -
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Fucam - de pedido de informações sobre a implementação e o desenvolvimento de

medidas  de  revitalização  e  modernização  da  estrutura  física  e  de  atualização

metodológica  e  pedagógica  dessa  Fundação.  Tais  ações  foram  apresentadas  e

amplamente debatidas nesta Casa Legislativa em audiências públicas realizadas pela

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, em 4/12/2008 e 15/4/2010, e

pela Comissão de Participação Popular, em 19/3/2009.

Com respeito à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 3º,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa de encaminhar, por meio de sua Mesa, pedido de informação a dirigente

de  entidade  da  administração  indireta  e  que  sua  recusa  ou  não  atendimento

constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização. Outrossim, com base

nas prerrogativas constitucionais atribuídas ao Poder Legislativo pelo art. 62, XXXI,

da Carta Estadual,  de fiscalizar  e controlar  os atos  do Poder  Executivo e de sua

administração indireta, consideramos, preliminarmente, não haver óbices jurídicos ao

encaminhamento da matéria.

Passemos,  então,  à  análise  da  conveniência  e  oportunidade  da  proposição.  A

Fundação Caio Martins tem por finalidade apoiar a política estadual de protagonismo

juvenil, constituindo-se em centro de referência para a formação de adolescentes e

jovens. Seu objetivo é promover a inclusão social dessa parcela da população por

meio  da educação,  da  qualificação e  do  desenvolvimento  humano.  Atualmente,  a

Fucam conta com seis centros educacionais, nas cidades de Buritizeiro, Esmeraldas,

Januária,  Juvenília,  Riachinho  e  São  Francisco,  onde  são  acolhidos  jovens  e

adolescentes  de  famílias  carentes  ou  em  situação  de  vulnerabilidade  social,  que

cursam o ensino fundamental e médio.

Sabe-se  que  a  Fundação  iniciou,  em  2008,  um  processo  de  revitalização  e

reestruturação  com  o  objetivo  de  sanar  problemas  estruturais  e  adequar  sua

metodologia  de  trabalho  às  necessidades  dos  jovens  que  atende.  Na  audiência

pública da Comissão de Assuntos Municipais realizada em abril  de 2010, o então

Presidente  da  Fundação  apresentou,  entre  outras,  as  seguintes  medidas  para

recuperação da entidade: adoção de um modelo de gestão compartilhada, por meio

da criação de colegiados paritários nas unidades e de um conselho curador; alteração
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do  modelo  socioassistencial,  de  modo  a  abandonar  o  conceito  de  abrigamento;

adaptações  na  metodologia  de  capacitação  e  formação  dos  profissionais;

revitalização e melhoria da infraestrutura nas unidades e implementação de um novo

modelo  das  construções;  regularização  dos  imóveis  da  Fundação;  inserção  das

atividades  produtivas  no  processo  de  formação  pedagógico  e  educativo  e  em

conformidade com a vocação econômica regional.

Com  a  mudança  da  Presidência  da  Fucam,  é  importante  que  a  direção  da

Fundação  se  manifeste  sobre  a  continuidade  e  o  desenvolvimento  das  medidas

adotadas na gestão passada, de forma a tornar pública a política que será adotada

pelo governo do Estado para essa entidade. 

Dessa forma, pelas razões abordadas entendemos ser pertinente o requerimento

em  apreço.  No  entanto,  visando  ao  atendimento  satisfatório  do  pleito  do  autor,

apresentamos o Substitutivo nº 1 à proposição em análise, com o intuito de esclarecer

melhor o objeto do requerimento.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 53/2011 na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja

solicitado ao Presidente da Fundação Caio Martins – Fucam – o envio de informações

detalhadas sobre a implementação e o desenvolvimento das medidas de revitalização

e  modernização  da  estrutura  física  e  de  atualização  metodológica  e  pedagógica,

adotadas  na última gestão  e  apresentadas  nesta  Casa Legislativa  em audiências

públicas sobre o tema realizadas em 4/12/2008, 19/3/2009 e 15/4/2010, bem como

sobre a continuidade da adoção dessas medidas após a mudança da direção dessa

entidade.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 21 de março de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Jayro Lessa, relator - José Henrique - Inácio Franco -

Paulo Guedes - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 123/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

O  Deputado  Almir  Paraca  requer,  por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  seja

encaminhado ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - Semad - e ao Instituto

Estadual de Florestas de Minas Gerais  - IEF -, órgãos responsáveis pela gestão da

concessão de incentivo financeiro aos proprietários e posseiros, denominado Bolsa

Verde,  solicitando  esclarecimentos  quanto  aos  aports,  à  destinação  e  à  efetiva

utilização dos recursos do programa, desde a sua constituição, pela Lei nº 17.727, de

13/8/2008, e sua regulamentação, pelo Decreto nº 45.113, de 5/6/2009.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A política  pública  denominada Bolsa  Verde foi  instituída  pela  Lei  nº  17.727,  de

13/8/2008, e regulamentada pelo Decreto nº 45.113, de 5/6/2009. Esse instrumento

consiste no pagamento de serviços ambientais aos proprietários e posseiros rurais

para conservação ou recuperação de vegetação nativa, com objetivo de recompensá-

los pela proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos.

De acordo com o art.  3º  da Lei  nº 17.727, de 2008, os agricultores familiares e

pequenos produtores rurais têm prioridade na concessão do benefício. O Decreto nº

45.113, de 2009, estende essa prioridade a propriedades inseridas em unidades de

conservação  sujeitas  a  desapropriação,  bem  como  a  propriedades  que  protejam

áreas  sensíveis  nos  aspectos  hídricos  e  ambientais,  previamente  definidas  pelo

Comitê  Executivo  do  Bolsa  Verde.  Não obstante,  a  referida  lei  estabelece que o

benefício será progressivamente ampliado, até tornar-se acessível à totalidade dos

proprietários e posseiros rurais do Estado.

Segundo sua lei de criação, o Bolsa Verde tem como fontes financeiras: 10% do

orçamento  anual  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro; 50% do

valor  arrecadado  com  a  cobrança  de  multa  administrativa  por  infrações  à  Lei  nº
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14.309,  de  2002;  recursos  ordinários  do  Tesouro  Estadual  consignados  na  Lei

Orçamentária Anual - LOA -, entre outras.

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - previa, para 2010, o montante

de  7,1  milhões  de  reais  para  a  Ação  1061  -  Bolsa  Verde  -  Fhidro,  e  a  janela

orçamentária  de mil  reais  para a  Ação 1062  –  Incorporação dos instrumentos de

pagamento de serviços ambientais - Bolsa Verde. A Ação 1061 emprega recursos do

Fhidro,  ao  passo  que  a  Ação  1062  emprega  recursos  diretamente  arrecadados

(cobrança  de  multa  administrativa).  Todavia,  o  Poder  Executivo  não  conseguiu

estruturar essa política pública a ponto de iniciar o pagamento aos beneficiários em

2010, o que levou à execução orçamentária nula em ambas as ações.

Na revisão do PPAG para o exercício de 2011, a proposta encaminhada pelo Poder

Executivo suprimia a Ação 1062. Entretanto, no processo de revisão encaminhado

por  esta  Casa,  foi  aprovada  a  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.285,  de  2010,

recriando  a  referida  ação,  com  uma  janela  orçamentária  de  cem  mil  reais.  A

justificativa apresentada foi que, nos termos da Lei nº 17.727, de 2008, 10% do valor

arrecadado  com  multas  administrativas  ambientais  seriam  destinados  para  o

pagamento do Bolsa Verde, sendo necessária sua previsão e execução no âmbito do

PPAG  e  da  LOA.  Ressalte-se  que,  também  para  o  exercício  de  2011,  o  PPAG

manteve a Ação 1061, desta vez com a previsão orçamentária de 8,5 milhões de

reais.

De acordo com informações fornecidas pelo IEF, no ano de 2010, foram abertas

inscrições para que os potenciais beneficiários do Bolsa Verde inscrevessem suas

propostas. O valor do benefício corresponde a um máximo de 200 reais anuais por

hectare  preservado.  Inicialmente,  foram  analisadas  somente  propostas  para

conservação de áreas que já têm vegetação nativa. Para o ano de 2011, o órgão

espera abrir inscrições para propostas de recuperação de áreas degradadas.

Enfim, ressaltamos que, no Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais,  realizado pela  Assembleia  Legislativa  de 15 a 24  de  fevereiro deste  ano,

houve manifestações por parte da sociedade para que o Programa Bolsa Verde se

estruture em 2011 e repasse efetivamente os recursos aos proprietários e posseiros

rurais.  Os  setores  sociais  expressaram  preocupação  quanto  ao  risco  de  esses
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recursos serem contingenciados pelo Poder Executivo.

Em face das considerações expendidas e tendo em vista a importância do Bolsa

Verde para a proteção ambiental do Estado e para a conscientização ambiental dos

produtores  rurais  mineiros,  salientamos  o  mérito  da  iniciativa  do  Deputado  em

monitorar  a execução dessa política pública.  Destaca-se ainda que a iniciativa da

proposição encontra  respaldo  no  §  2º  do  art.  54  da  Constituição do Estado,  que

assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar pedido de informação, por

meio de sua Mesa Diretora, a Secretário de Estado.

Propomos,  entretanto,  o  Substitutivo  nº  1,  que  aclara  a  legitimidade  social  e

institucional  do  pedido  em referência  às  propostas  do  Fórum Democrático para o

Desenvolvimento de Minas Gerais. O substitutivo também introduz modificação formal

no texto do requerimento, de modo a que o pedido de informação seja dirigido ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e ao Diretor-Geral do IEF, em vez de ser

dirigido às respectivas instituições.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 123/2011, na forma

do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

O Deputado que este  subscreve requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  em

decorrência do papel fiscalizador desta Casa e de demanda apresentada no Fórum

Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  sejam  solicitados  ao

Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Diretor-

Geral do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais - IEF -, responsáveis pela

gestão  da  concessão  de  incentivo  financeiro  aos  proprietários  e  posseiros,

denominada  Bolsa  Verde,  esclarecimentos  quanto  aos  aportes,  à  destinação  e  à

efetiva utilização dos recursos do programa, desde a sua constituição, pela Lei nº

17.727, de 13 de agosto de 2008, e sua regulamentação, pelo Decreto nº 45.113, de

5 de junho de 2009.

Sala das Reuniões da Mesa da Assembleia, 21 de março de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - Inácio Franco, relator - José Henrique - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 139/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em foco, o Deputado Paulo Lamac requer à Presidência da

Assembleia seja enviado ofício ao Secretário de Defesa Social, pedindo informações

sobre os fatos ocorridos durante a operação realizada pela PMMG no dia 19/2/2011,

na Vila Marçola, que culminou com a morte de dois moradores.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  24/2/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise  foi  motivado  por  manifestação  popular  ocorrida  no

Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira - Hall das Bandeiras -, durante a qual

moradores do Aglomerado da Serra protestaram contra a morte de dois cidadãos por

soldados da PMMG, na madrugada do dia 19/2/2011, sábado, e contra o confronto

ocorrido no dia 20/2/2011, domingo, que resultou em feridos.

Segundo os manifestantes, o técnico de enfermagem Renilson Veriano da Silva, de

39 anos, e seu sobrinho, o estudante e dançarino Jéferson Coelho da Silva, de 17

anos,  foram  mortos  por  policiais  do  Batalhão  de  Rotas  Táticas  Metropolitanas  –

Rotam. Afirmando que as vítimas eram pessoas conhecidas e de bem, negaram que

estivessem  envolvidos  em  tiroteio.  Nos  dias  seguintes,  tais  informações  foram

amplamente  difundidas  pelos  meios  de  comunicação,  inclusive  pela  imprensa  da

ALMG.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  proposição  em  exame  se  estriba  no  princípio  da

separação dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos, oriundo da

doutrina clássica e acolhido pelo direito constitucional positivo brasileiro. Coaduna-se,

pois, com a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e controlar atos do Poder

Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal.

Ademais, ampara-se na Constituição Estadual: os arts. 73 e 74 impõem ao Poder

Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do Estado em

todos os seus espaços e aspectos institucionais; o art. 54, § 2º, assegura à Mesa da
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Assembleia a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informação a Secretário

de Estado, e a recusa, o não atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de

informação falsa constituem crime de responsabilidade.

Apoia-se, de resto, nos arts. 79, VIII, “c”,  e 233, XII,  do Regimento Interno, que

tratam  do  pedido  de  informação  às  autoridades  estaduais,  sobre  fato  sujeito  a

controle e fiscalização da Assembleia Legislativa. Portanto, a proposição em tela, sem

vício  de  iniciativa,  configura  uma legítima atividade da Casa,  ostentando sólido  e

tipificado lastro constitucional e regimental.

Quanto ao mérito,  as denúncias versam sobre possível desrespeito a princípios,

direitos e garantias fundamentais, especialmente os contidos nos arts. 1º, III, e 5º da

Constituição Federal. Os policiais militares, no trato com cidadãos, devem observar

os preceitos  da Carta Magna,  agir  dentro  da  lei  e  respeitar  o Código  de  Ética  e

Disciplina dos Militares do Estado – Lei nº 14.310, de 19/6/2002.

O menosprezo aos  direitos  individuais  também está na  contramão das  políticas

públicas  em vigor  nos  âmbitos  federal  e  estadual,  inclusive  o  Plano Nacional  de

Educação em Direitos Humanos - PNEDH - e o Programa Nacional de Segurança

Pública com Cidadania – Pronasci.

Sabe-se que a Polícia Civil e a PMMG estão agindo, dentro de suas atribuições

legais,  para  averiguar  os  fatos:  as  providências  de praxe foram tomadas.  Mesmo

assim, o pedido de informação interessa ao Estado e à sociedade, de vez que tem

havido contradições entre procedimentos ou declarações envolvendo o trabalho das

diferentes forças policiais, surgiu uma complicação adicional com a morte na prisão

de um dos policiais acusados e  continua existindo muita  desconfiança na opinião

pública sobre os encaminhamentos efetivados.

Adicionalmente,  prossegue uma forte  expectativa  nas  sociedades civil  e  política

quanto  ao  acompanhamento  do  processo  pela  ALMG,  de  acordo  com  sua

competência,  como  foi  comprovado  pelo  grande  número  de  reuniões,  visitas,

requerimentos, declarações, denúncias, especulações, polêmicas e até marcações de

audiências públicas sobre o assunto.

Considerando-se os fatos narrados, compreende-se a necessidade de que a Casa

se muna das informações solicitadas, indispensáveis ao exercício de suas atribuições
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de fiscalização e controle.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 139/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 21 de março de 2011.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Inácio Franco - Paulo Guedes -

Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/3/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, Doutor Viana e Duilio de Castro

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 15/2011 - Projetos de Lei nºs

770 a 822/2011 - Requerimentos nºs 294 a 315/2011 - Requerimentos dos Deputados

Doutor  Viana,  Leonardo  Moreira  (50)  e  Marques  Abreu  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões do Trabalho, de Educação, de Cultura e de Minas e

Energia e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Registro de presença - Questões de

ordem; homenagem póstuma - Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Marques

Abreu, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Paulo Lamac e Sávio Souza

Cruz  -  Registro  de  presença  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de

Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (50);  deferimento -

Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Marques Abreu; aprovação -

Requerimento do Deputado Gustavo Valadares; deferimento; discurso do Deputado

Rômulo Viegas - Requerimento do Deputado Tiago Ulisses; deferimento; discurso da

Deputada Liza Prado - Requerimento do Deputado Bonifácio Mourão; deferimento;

discurso do Deputado Doutor Viana - Requerimento do Deputado Rogério Correia;

deferimento;  discurso  do  Deputado Rogério  Correia  -  Requerimento  do  Deputado

Antônio Júlio; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura - Questões de ordem -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Jayro  Lessa  -

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin
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Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Doutor Viana - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Leonardo Moreira

- Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

-  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Rogério

Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

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 Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Nelson José Hübner Moreira, Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia

Elétrica  -  Aneel  -,  comunicando  que  esse  órgão  negou  provimento  a  pedido,

formulado por Deputados Federais, de que fosse devolvida aos consumidores parte

dos valores cobrados nas contas de energia e justificando tal decisão. (- À Comissão

de Defesa do Consumidor.)

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

informações relativas ao Requerimento n° 6.849/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Cel. PM Renato Vieira de Souza, Comandante-Geral da PMMG (2), prestando
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informações relativas aos Requerimentos n°s 6.995 e  6.996/2010, da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr.  Luis Cláudio da Silva Chaves, Presidente da Seção de Minas Gerais da

OAB, apresentando informações sobre as  atividades da Comissão de Defesa dos

Direitos das Pessoas com Deficiência, criada nessa entidade em 2010. (- À Comissão

da Pessoa com Deficiência.)

Da Sra. Raquel de Andrade Lima Coelho,  Coordenadora Geral  do Programa de

Pesquisa  em  Saúde  do  CNPq,  comunicando  a  celebração  de  termo  aditivo  a

convênio  firmado entre  esse órgão  e  a  Fapemig.  (-  À  Comissão de  Fiscalização

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

do Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 15/2011

Dá nova redação ao art. 256 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O “caput” e o § 2º do art. 256 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 256 - São consideradas datas magnas do Estado o dia 21 de abril,  Dia de

Tiradentes, o dia 16 de julho, Dia do Estado de Minas Gerais, e o dia 8 de dezembro,

Dia dos Gerais.

§ 1º - (...)

§ 2° - A Capital do Estado será transferida simboli camente para a cidade de Ouro

Preto no dia 21 de abril, para a cidade de Mariana no dia 16 de julho, e para a cidade

de Matias Cardoso no dia 8 de dezembro.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.
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Ana Maria Resende - Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio

Mourão - Cássio Soares - Célio Moreira - Bosco - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Elismar Prado - Gustavo Perrella - Luiz Carlos

Miranda -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Luiz Humberto

Carneiro - Marques Abreu - Rômulo Viegas - Romeu Queiroz - Doutor Wilson Batista -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeuzinho Leite - Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição é de suma importância, pois

visa confirmar a verdade histórica de Minas Gerais.

O  imaginário,  estórias,  livros  escolares  e  outras  fontes,  entre  elas  a  própria

Constituição mineira, informam que o nosso Estado teve origem em Mariana. É a

nossa  Constituição,  inclusive,  que  determina  a  mudança  simbólica  da  sede  do

governo estadual para a cidade de Mariana todos os anos, sempre em 16 de julho,

Dia do Estado de Minas Gerais.

No entanto, enquanto a sociedade aurífera do nosso Estado teve início oficial nas

margens do Ribeirão Nossa Senhora do Carmo, em 1696, com a fundação do arraial

que veio a ser a cidade de Mariana, a partir de 1660, o bandeirante Mathias Cardoso

de Almeida já se fixava nas margens do Rio Verde Grande e, posteriormente, do Rio

São Francisco, em Morrinho, atual cidade de Matias Cardoso, em evento fundante da

sociedade agropastoril. Talvez em definição mais clara tenhamos as Minas, a partir de

Mariana, e os Gerais, a partir de Matias Cardoso.

Segundo estudos antropológicos, registros históricos situam a fundação de Mariana

em 16/7/1696, quando foi encontrado ouro na região de Mata Cavalos, no ribeirão

que passou a ser denominado Ribeirão do Carmo. Quanto a Matias Cardoso, a obra

“História  Geral  das  Bandeiras  Paulistas”  informa  que,  entre  1662  e  1664,  uma

bandeira  capitaneada por  Mathias  Cardoso de Almeida deu início à ocupação do

Médio São Francisco. Isso marca a origem do que é atualmente chamado Norte de

Minas.

Para  resgatar  a  verdade  histórica,  representantes  de  três  instituições  das  mais

importantes  do  Norte  de  Minas  –  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -

Unimontes -,  Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amans -  e

Prefeitura  Municipal  de  Montes  Claros  –  com o  apoio de  diversos  segmentos  da
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Sociedade Regional Contemporânea, se uniram e lançaram o Movimento Catrumano,

cujo  objetivo  principal  é  ressaltar  o  orgulho  que  todos  os  vaqueiros  e  tropeiros,

viventes dessa porção do Estado, têm de ser norte-mineiros, seja por nascimento,

seja por adoção.

Importante dizer que esta proposta considera o reconhecimento de Mariana, por

isso, a manutenção do dia 16 de julho. O citado movimento ressalta que pretende

reforçar  e  ampliar  o  universo  da  identidade  mineira,  incluindo,  positiva  e

definitivamente, a porção Norte em corações e mentes de todos os mineiros.

Conto com o apoio dos senhores Deputados para a aprovação deste projeto.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 770/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Pedra Viva, com sede no Município de Belo

Horizonte. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Pedra Viva, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Doutor Viana

Justificação: O Instituto Pedra Viva, com sede no Município de Belo Horizonte, é

entidade civil sem fins lucrativos. 

Essa importante entidade, fundada em 12/3/2003, tem como finalidades apoiar a

formação integral da criança e do adolescente usando como ferramentas a arte, a

cultura e o desporto; propugnar pela promoção social da família; viabilizar a criação e

o  crescimento  de  grupos  ligados  às  artes  plásticas,  artes  cênicas  e  musicais;

estimular a produção de bens culturais; facilitar o acesso das pessoas assistidas ao

conhecimento tecnológico; acompanhar o desempenho dos alunos da escola. 

- 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 771/2011

Dispõe  sobre  a  transferência  de  domínio,  do  Estado  para  o  Município  de

Carmópolis de Minas, de trecho da Rodovia MG-270.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  transferir  para  o  Município  de

Carmópolis  de  Minas  o  domínio  de  trecho  da  Rodovia  MG-270,  situado  nesse

Município, compreendido entre o acesso ao Povoado de Bom Jardim das Pedras e a

ponte sobre o Córrego Lava-Pés.

Art.  2º  -  Após a transferência  de  domínio prevista no art.  1º,  a  manutenção do

referido trecho da Rodovia MG-270 passa a ser de responsabilidade do Município de

Carmópolis de Minas.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011. 

Ivair Nogueira 

Justificação:  A região  onde se  situa o trecho da Rodovia MG-270,  objeto  deste

projeto de lei, já faz parte do perímetro urbano da sede do Município de Carmópolis

de Minas, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1.349, de 28/6/91.

O referido trecho já foi objeto da Lei nº 17.620, de 2008, por meio da qual recebeu a

denominação de Avenida Nossa Senhora de  Fátima,  por  estar  integrado à região

urbana  do  Município.  Entre  as  justificativas  apresentadas  pelo  Município  de

Carmópolis de Minas, podemos destacar as seguintes: Carmópolis de Minas é um

dos Municípios que mais tem crescido, economica e demograficamente, ao longo dos

últimos  anos,  acima  da  média  regional,  conforme  demonstram  as  estatísticas  do

IBGE.  Esse  crescimento  tem  estimulado  muito  a  expansão  do  setor  imobiliário,

principalmente a construção de prédios comerciais, que vão surgindo ao longo das

vias que dão acesso aos Municípios de Oliveira, Passa-Tempo e Itaguara.

A Rodovia MG-270, no sentido de Passa-Tempo, é simultânea com a Av. Nossa

Senhora de Fátima, no trecho entre a BR 381 até a ponte do Córrego Lava-Pés. Ao

longo desta avenida, têm surgido, naturalmente, construções de prédios residenciais

e comerciais, algumas das quais já demandam mais de 20 anos, outras são mais

recentes e algumas estão em fase de execução.
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De dois anos para cá, o DER de Oliveira tem feito notificações aos proprietários

para cessarem as obras e demolirem o que já está construído, sob a alegação de

invasão de faixa de domínio. O local é perímetro urbano e portanto, gostaríamos que

fosse de domínio Municipal. 

Pelos  motivos  aqui  expostos,  é  que apresento  esta  proposição  de  lei  para  ser

apreciada pelos nobres pares, na certeza de sua aprovação. 

- 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 772/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 393/2007)

Dispõe sobre  a comprovação do registro  na  respectiva  entidade de fiscalização

profissional,  para  investidura  em  cargos,  empregos  ou  funções  na  administração

pública direta, indireta, autárquica ou fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo

de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - A investidura em cargos, empregos ou funções na administração pública

direta,  indireta,  autárquica  ou  fundacional  dos Poderes  Executivo  e Legislativo  de

Minas Gerais, bem como a nomeação para cargos em comissão de livre provimento,

para os quais é exigida habilitação profissional de nível superior, serão precedidas de

comprovação de registro no Conselho Regional de fiscalização profissional. 

§ 1º - Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou funções, mencionados neste

artigo, terão o prazo de noventa dias para efetuar a comprovação nos termos do que

dispõe esta lei.

§ 2º -  Os profissionais a que se refere o “caput”  deste artigo deverão manter a

regularidade de seus registros enquanto ocuparem os cargos para os quais é exigida

habilitação profissional de nível superior.

§ 3º - Os órgãos de pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais

deverão enviar anualmente, no mês de junho, a relação nominal dos ocupantes de

cargos,  empregos  e  funções,  referidos  neste  artigo,  aos  respectivos  Conselhos

Regionais de fiscalização profissional.

Art. 2º - Ficam ressalvados dos dispositivos desta lei os servidores que por força de
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lei  estejam  incompatibilizados  ou  impedidos  de  inscreverem-se  nos  respectivos

Conselhos Regionais de fiscalização profissional.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011. 

Antônio Júlio

Justificação: A proposição apresentada tem por finalidade garantir o aprimoramento

dos servidores profissionais de nível superior por meio do estabelecimento do registro

e  o  pleno gozo de todos os  direitos  e prerrogativas explicitados pelos  Conselhos

Fiscalizadores do exercício das profissões regulamentadas em leis específicas, como

requisitos para investidura em cargos, empregos ou funções na administração pública

direta,  indireta,  autárquica  ou  fundacional  dos Poderes  Executivo  e Legislativo  do

Estado, bem como a nomeação para cargos em comissão de livre provimento, para

os quais é exigida habilitação profissional de nível superior.

É inquestionável a relevância da proposta em tela, uma vez que a proposição em

comento busca assegurar a aplicação eficaz das legislações que regulam o pleno

exercício das atividades profissionais e garantir o aperfeiçoamento e a qualificação do

servidor,  no  exercício  de  suas  atividades  profissionais  desempenhadas  na

administração pública.

Importante ressaltar que o projeto de lei não versa, direta ou indiretamente, sobre a

criação  de  cargos,  funções  ou  empregos,  nem  sobre  a  criação,  estruturação  e

atribuições de órgãos da administração pública, respeitando integralmente os limites

de  iniciativa  legislativa  conferida  privativamente  ao  Chefe  do  Poder  Executivo

Estadual  pelo  art.  66  da  Constituição  mineira.  As  referências  à  atuação  dos

Conselhos  dizem  respeito  tão-somente  às  competências  e  atribuições  que  tais

entidades já detêm pela legislação vigente, não lhes atribuindo novas prerrogativas

nem lhes alterando qualquer atributo ou característica jurídica.

Do ponto de vista da adequação orçamentária e financeira, a matéria em questão

não apresenta custo adicional aos cofres públicos, não existindo, portanto, nada que

obste a sua aprovação sob esse aspecto.

A medida apresentada é indiscutivelmente oportuna, exercendo uma dupla função:

a de proteção ao servidor e ao serviço público. A obrigatoriedade de comprovação de
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pleno  exercício  profissional,  para  preenchimento  de  cargos  públicos,  que  sejam

condicionados  à  exigência  de  habilitação  profissional  estabelecida  em  lei,  vem

resguardar os servidores no desempenho de suas funções, bem como assegurar a

regularidade e boa execução dos serviços prestados à sociedade.

As  ações  das  autarquias  constituídas  por  meio  de  Conselhos  de  Fiscalização

Profissional  têm por finalidade a defesa dos interesses da sociedade e do próprio

Estado,de tal modo que profissionais especialmente habilitados atuem na condução

dessas atividades nos órgãos públicos, tudo em cumprimento com os exatos termos

da lei.

A fiscalização  profissional  é  finalidade  essencial,  a  própria  razão  de  existir  dos

Conselhos  Regionais  de  Fiscalização  Profissional;  é  um  dos  aspectos  mais

importantes do trabalho dos Conselhos e por isso deve ser incentivada pelos órgãos

públicos, uma vez que visam a proteção da sociedade, através do aprimoramento

contínuo  das  profissões  que  representam  e  do  impedimento  do  exercício  por

profissionais leigos, não habilitados e sem ética.

A  comprovação  do  pleno  exercício  profissional  para  investidura  em  cargos,

empregos ou funções na administração pública estadual encontra-se amparada na

competência do Estado para organização legal do serviço público, seu pessoal e dos

serviços a seu cargo.

Portanto,  a  proposição  em  análise  vem  atender  aos  princípios  da  moderna

administração pública, proporcionando prestação de serviços com maior segurança e

qualidade à população, resultando em eficácia e economia. 

Pela importância deste projeto, peço o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

- 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 773/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 895/2007)

Veda  a  inscrição  de  Municípios,  órgãos  ou  entidades  municipais  no  Sistema

Integrado  de  Administração  Financeira  do  Estado  -  Siafi  -,  nas  situações  que

menciona, e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica vedada a inscrição de Municípios,  órgãos ou entidades de direito

público ou privado municipal no Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi

- do Estado de Minas Gerais ou em qualquer sistema público estadual de restrição ao

acesso a recursos públicos, em decorrência de mora, inadimplemento ou situação

irregular  decorrente  de  convênios  ou  instrumentos  congêneres  firmados  com  o

Estado de Minas Gerais, quando o administrador no exercício do mandato não tiver

dado  causa  à  irregularidade  ou  a  responsabilidade  tiver  de  ser  imputada  a  ex-

dirigente  municipal,  observado  o  disposto  no  art.  61,  §  2º,  incisos  I  e  II,  da  Lei

Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994.

Art. 2º - Incumbe ao órgão responsável pela liberação dos recursos ou à Advocacia-

Geral do Estado promover os atos necessários à responsabilização do agente que

tenha dado causa à mora,  ao inadimplemento ou à situação de irregularidade de

convênios, contratos, ajustes ou instrumentos congêneres que apresentem vícios na

respectiva prestação de contas.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação: É comum os Prefeitos e dirigentes de órgãos ou entidades municipais,

quando assumem o mandato ou no curso dele, se depararem com irregularidades na

prestação  de  contas  de  convênios  firmados  pelas  administrações  municipais

anteriores com órgãos do Estado. Não raramente, recebem a triste notícia de que o

Município se encontra inscrito no Siafi, portanto impossibilitado de assinar convênios

ou receber recursos estaduais e até mesmo federais, em face de vícios, mora ou

inadimplemento relativos a termos assinados ou executados anteriormente.

Esse  sistema  mostra-se  por  demais  injusto,  porque  constitui  uma  penalização

unilateral  e  discricionária  ao  Município  (leia-se  população),  mormente  quando  os

gestores responsáveis pela assinatura dos convênios e pela aplicação dos recursos

já não estão à frente do governo municipal.

O  modelo  atual,  em  nosso ver,  constitui  verdadeira  violação,  relativamente  aos

Municípios, do postulado da dignidade humana, anunciado no art. 1º da Constituição

Federal, bem como, em sentido lato, do que estabelece o art. 5º do mesmo diploma,
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segundo  o  qual  nenhuma  pena  passará  da  pessoa  do  condenado,  podendo  a

obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos

da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do

patrimônio transferido.

O que se observa é que o art. 5º da Constituição delimita a aplicação da penalidade

a  quem deu causa ao  descumprimento  legal,  não sendo  razoável  que  toda uma

população seja prejudicada por ato irregular cometido por um administrador (Prefeito

anterior), quando da sua gestão.

Nessa  toada,  a  inclusão  do  Município  no  cadastro  de  inadimplentes  resulta  no

bloqueio  de  recursos  necessários  para  atender  às  necessidades  básicas  de  sua

população. A medida administrativa, altamente moralizadora, é verdade, produz como

resultado fático a penalização da comunidade, em razão da desídia ou desonestidade

de seus administradores.  Dizendo de outro modo:  o bloqueio atinge a pessoa do

Município, no plano jurídico-administrativo, mas gera nefastas conseqüências para a

população que se vê na contingência de não ter acesso a serviços, bens ou obras

públicas por exclusiva culpa dos ex-administradores.

Interpretando os instrumentos jurídicos hoje existentes, os nossos Tribunais não se

divorciam  do  interesse  público  e,  com frequência,  decidem  no  sentido  de  que  a

inadimplência  causada  por  irresponsabilidade  de  ex-gestores  públicos  não  pode

resultar  em prejuízo  para a comunidade administrada,  como se vê  dos  seguintes

arestos:

“Ação Cautelar - Liminar - Inscrição de Estado - Siafi - Inadimplência - Convênios e

Repasses - Óbice - A concessão de liminar em ação cautelar faz-se com base nos

valores envolvidos, buscando-se definir o prejuízo maior. É de se afastar a inscrição

do Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -

Siafi,  ante  a  inviabilidade  de  formalizar  convênio  e  receber  repasses,  com  a

paralisação  de serviços  essenciais.  Precedentes:  Ação  Cautelar  nº  235-4,  relator:

Ministro Sepúlveda Pertence, Ação Cautelar nº 39-4, relatora: Ministra Ellen Gracie e

Ação Cautelar nº 266-4, relator: Ministro Celso de Mello.” (STF - AC-MC 259 - AP - TP

- Rel.: Min. Marco Aurélio - DJU 3/12/2004 - pág. 00012.)

“Administrativo  e  Processual  Civil  -  Município  -  Celebração  de  Convênios  -
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Prestação de Contas -  Inadimplência  -  Ação Cautelar  -  Exclusão da Inscrição no

Cadin  e  no  Siafi  -  1  -  Exclusão  determinada  em  sede  de  ação  cautelar  que  se

mantém,  por  isso  que  a  vedação  de  transferência  de  recursos  federais  a

Municipalidade que esteja inadimplente quanto à prestação de contas de convênios

anteriores,  causa  à  comunidade  dano  grave  e  de difícil  reparação,  a  justificar  a

concessão  de  medida  acautelatória  dos  interesses  da  população.  2  -  Agravo

desprovido.” (TRF 1ª R. – AG 200401000150335 – MA – 6ª T. – Rel.: Des. Fed. Daniel

Paes Ribeiro – DJU 6/12/2004 - pág. 81.)

Até  mesmo  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Minas  Gerais,  instado  a  se

manifestar sobre o tema, assim decidiu:

“A hipótese que o consulente pretende ver esclarecida cinge-se a meu juízo a um

dos  mais  graves  problemas  que  grande  parte  dos  gestores  municipais  tem

enfrentado...

O  município  não  ficará  impedido  de  fazer  novos  ajustes,  porque,  na  hipótese

aventada pelo consulente, o Prefeito que assumiu a administração municipal não deu

causa à irregularidade perpetrada. Se ele, atual gestor,  que acabou de assumir  a

administração do Município não era o responsável pelo cumprimento da obrigação,

como condená-lo  com a  cassação  do livre  exercício  da  gestão  da  coisa  pública,

direito esse o mais legítimo possível, uma vez que eleito pelos munícipes, se não foi

ele quem desobedeceu ao comando legal.

(...)  não há  lugar  no  ordenamento  jurídico  pátrio  norma de tal  cunho  se  o  seu

objetivo for o de emperrar o funcionamento da máquina administrativa.

(...)

Repito: se a irregularidade foi praticada pelo antecessor, deve ele pessoalmente

responder pelo ato inquinado.

A inobservância, pelo ex-Prefeito, das demais hipóteses arroladas no § 1º do art.

25, também não deve ser motivo para proibir o repasse de verba ao atual gestor...

(...) não se justifica a incidência de sanção institucional que prejudicará toda a sorte

de atuação gerencial que vise, enfim, ao atendimento do interesse público. Acredito,

piamente,  que  os  governantes  que  não  cumpriram  suas  obrigações  devem  ser

amplamente cobrados pelas faltas cometidas, mas não posso assentir numa sanção
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que recaia sobre uma coletividade, já que a ação do poder público é sempre voltada

para a satisfação dos interesses do povo, de forma a impedir  a atuação do novo

administrador.

(...)  e injusta e descabida responsabilidade para quem deseja bem gerir a coisa

pública e cumprir a legislação em vigor pelo que eu reafirmo minha posição de não

apenar os Prefeitos que receberam os Municípios em estado de inadimplemento e

por isso estão sendo impedidos de governar.

(...) com vistas a impedir a penalidade de gestor que não tenha dado causa à falha

constatada, de modo a garantir o livre exercício da gestão publica e a implantação

das ações de governo destinadas à população,  refutando a incidência de sanção

institucional.”  (Consulta  nº  703228,  Rel.:  Conselheiro  Moura  e  Castro,  Sessão

28/9/2005.)

A vigente legislação estadual já caminha nesse sentido, conforme é possível extrair

do art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 1994, nos seguintes termos:

“Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a execução de contrato, convênio,

acordo,  ajuste  e  instrumentos  congêneres  celebrados  com  Estado  ou  município

somente poderá ser efetivada se o executor da obrigação tiver prestado contas da

aplicação da quota recebida anteriormente.

§ 1º - O município ou entidade que esteja inadimplente na execução do instrumento

e/ ou da prestação de contas, não poderá firmar outro contrato, convênio, ajuste ou

instrumento  congênere  com  o  Estado,  enquanto  não  regularizar  o  termo anterior

firmado.

§ 2º - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior caso seja comprovado:

I  -  que  o  atual  administrador  não  é  o  responsável  pelos  atos  inquinados  de

irregularidade;

II - que foram tomadas as providências para sanar as irregularidades, inclusive a

propositura de ação judicial pertinente, se for o caso”.

Como se vê, quando o administrador não for o responsável pelos atos inquinados

de irregularidade, o Município não pode ser impedido de receber recursos estaduais,

desde  que  sejam  tomadas  as  providências  para  corrigir  as  irregularidades.  Aqui

reside,  no  entanto,  a  confusão do administrador  estadual,  já  que as providências
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estão ficando a  cargo dos  próprios  Municípios,  quando,  na  verdade,  incubem ao

próprio Estado, pois dele é o interesse, em razão de se tratar de recursos por ele

liberados.  Isso  porque,  em  nossa  sistemática  processual  civil,  apenas  a  título

ilustrativo, é parte legítima para propor ação de prestação de contas quem tiver o

direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las (art. 914 CPC).

No  caso  aqui  considerado,  se  o  Estado  libera  recursos  próprios  em  favor  de

Município, este se encontra na obrigação de prestar contas, e, não o fazendo, deverá

o Estado tomar as medidas cabíveis, até por meio de tomada de contas especial,

para  exigir  o  cumprimento  dessa  obrigação  ou,  não  sendo  atendido,  para

responsabilizar o agente público responsável pelas irregularidades. No entanto, o que

se tem feito é a inscrição do Município em cadastro público e o conseqüente bloqueio

a novos recursos, sacrificando a população e violando, como já dissemos, o princípio

da dignidade humana e até mesmo invertendo a finalidade da administração pública,

qual seja a de garantir o bem-estar da coletividade.

Impor aos Municípios a obrigação de responsabilizar ex-agentes públicos para, só

então, ter  o seu nome excluído do Siafi,  do Cauc ou de registros afins é medida

injusta e contrária ao interesse público, já que entre a adoção de qualquer medida e o

cancelamento do registro medeia razoável período de tempo, o que, por si só, já é

suficiente para causar danos à população local.

Noutro giro, a inscrição tem natureza sancionatória, mas, na prática, afeta a órbita

do cidadão comum, que é indiretamente responsabilizado pelos abusos cometidos

pelo ex-administrador, sendo privado de recursos que, a rigor, deveriam ser utilizados

para  melhorar  as  suas  condições  de  vida  e  lhe  garantir  o  acesso  à  saúde,  à

educação, à segurança, à moradia, ao lazer, etc.

Mais  consentâneo  com  os  modernos  primados  da  administração  pública  é  não

realizar  a  inscrição,  caso  o  inadimplemento  decorra  de  ato  de  dirigente  anterior,

cabendo  ao  próprio  Estado,  a  que  se  deve  prestar  contas,  tomar  as  medidas

administrativas  ou  judiciais  que  entender  necessárias  para  promover  a

responsabilidade  do  gestor.  Admitir  em  sentido  contrário  é  punir  duplamente  os

cidadãos,  negando  ou  restringindo  o  acesso  a  bens  ou  serviços  que  lhes  são

essenciais.
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O  que  não  podemos  admitir  é  a  política  legislativa  atual  de  “atirar  primeiro  e

perguntar depois”, ou seja, de punir os cidadãos, a quem toda ação administrativa

está  dirigida  para,  posteriormente,  responsabilizar  os  maus administradores.  Essa

sistemática,  além de altamente nociva  aos interesses da população,  apresenta-se

burocrática,  onerosa  e  contraproducente,  transferindo  para  o  ente  federado  que

possui menores recursos materiais e humanos ônus que é, sem dúvida, do próprio

Estado.

Certo é que o bloqueio de verbas ao Município, privando-o de recursos nas áreas

públicas que exigem prioridade, indispensáveis para o atendimento das necessidades

da  população,  significa  prejuízo  dos  próprios  munícipes,  não  sendo  prudente

aguardar o desfecho de alguma ação judicial ou representação para que a questão se

veja resolvida. Como dito, não pode ser o interesse primário da população preterido

em  relação  a  questões  administrativas  e  orçamentárias  que  ainda  devem  ser

apuradas. Esse sistema não leva em conta, portanto, os fins a que se dirige o Estado

e muito menos ao princípio  da razoabilidade,  pois  que a medida  se revela muito

superior  ao  que  seria  necessário  para  regularizar  a  situação,  impondo  excessivo

encargo aos cidadãos ou, o que é pior, privando-os de acesso a bens, serviços e

obras indispensáveis para o pleno exercício de seus direitos sociais.

A inscrição ou a permanência dos Municípios no registro de inadimplência do Siafi

implicam  o  imediato  bloqueio  das  transferências  de  recursos  em  detrimento  do

interesse público, com prejuízos irreparáveis ao crescimento municipal. Destarte, a

adoção de medidas que tenham o objetivo de impelir a administração a que cumpra

seus deveres não pode inviabilizar a prestação de serviços públicos essenciais, como

ocorre atualmente.

Essas  as  razões  pelas  quais,  com  esteio  no  postulado  da  dignidade  humana,

oferecemos ao exame da Casa este projeto de lei, que se apresenta compatibilizado

com  as  disposições  da  Lei  Complementar  nº  33,  de  1994,  e  com o  princípio  da

razoabilidade e visa, ao fim e ao cabo, dar um tratamento mais justo e equilibrado às

questões administrativas, financeiras e orçamentárias da administração pública sem

perder  de  vista  a  sua  finalidade,  qual  seja  o  bem  comum  da  comunidade

administrada.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 774/2011

Dispõe sobre a implantação da cesta básica no Estado de Minas Gerais e dá outras

providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo implantará a cesta básica no Estado de Minas Gerais,

composta pelos seguintes itens: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes,

pão,  pó  de  café,  açúcar,  óleo,  manteiga,  frutas,  gás  de  cozinha  e  as  tarifas

residenciais de água e luz.

Art. 2º - O gás liquefeito de petróleo, necessário para o cozimento dos alimentos,

integrará a cesta básica a que se refere o art. 9º, § 2º, da Lei nº 8.178, de 1º de março

de 1991.

Art. 3º - O Estado deve garantir meios para incluir o custo do gás de cozinha e das

tarifas  de  água  e  de  luz  que  a  partir  de  agora  integrarão  a  cesta  básica  do

trabalhador.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  O  Decreto-Lei  nº  399,  de  30/4/38,  regulamentou  a  Lei  nº  185,  de

14/1/36, com o objetivo de estabelecer que o salário mínimo deveria ser capaz de

satisfazer as necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte

do trabalhador. Para efeito da aplicação desse regulamento, o País foi dividido em 22

regiões. A quantidade e o tipo de alimento foram estabelecidos de acordo com a

tradição alimentar das regiões naquela época.

Infere-se, então, que “cesta básica” é um conceito antigo que avalia o poder de

compra do salário mínimo para suprir as necessidades alimentares básicas de uma

pessoa durante um mês.

Nessa época, a maior parte dos alimentos era cozida com lenha. Hoje, a maior

parte da população cozinha os alimentos com gás liquefeito de petróleo - GLP. Dessa
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forma, o GLP passou a ser um item básico para a alimentação. Também a água e a

energia elétrica são essenciais para a sobrevivência de todo ser humano atualmente,

por  isso necessário e urgente se faz a inclusão desses itens na cesta básica do

Estado de Minas Gerais.

A Constituição de 1988 definiu o salário mínimo como o salário capaz de atender às

necessidades  vitais  básicas  do  trabalhador  e  as  de  sua  família,  como  moradia,

alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,  transporte  e  previdência

social. Entretanto, nada adianta ter acesso a determinadas quantidades de arroz e

feijão, por exemplo, se não houver condições para a sua cocção. É muito importante,

então, que o GLP seja incluído no conceito de cesta básica.

Como  o  GLP  é  um  produto  essencial  para  as  famílias  de  baixa  renda,  é

fundamental,  ainda,  que  a  alíquota  da  contribuição  para  o  PIS-Pasep  e  da

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins - desse produto,

quando destinado à cocção, seja reduzida a zero.

A possibilidade e a necessidade de reduzir os preços dos alimentos de consumo

popular  é  que levou a  proposição  desse beneficio,  que afetará  favoravelmente  o

precário orçamento familiar de grande parte da população sofrida do Estado de Minas

Gerais.

Espero por tudo isso contar com o apoio dos nobres Deputados à aprovação desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 775/2011

Dispõe sobre a cobrança de ICMS sobre a comercialização de mercadorias  via

internet e “telemarketing”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Das  mercadorias  comercializadas  via  internet  e  “telemarketing”,

provenientes de outros Estados, será cobrado 10% (dez) do valor total a título de

ICMS, independente do Estado onde o consumidor efetuou a compra.

Art. 2º - O repasse municipal será efetuado pelo Estado ao Município onde resida o

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A cobrança  dessa  taxa  no  valor  de  10%  sobre  o  Imposto  Sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços, que incidirá sobre todas as compras feitas no

Estado por meio da internet e de “telemarketing”, vem garantir que as empresas que

venderem para o Estado de Minas Gerais serão obrigadas a pagar ICMS. Atualmente,

a taxa é cobrada apenas no Estado em que a empresa de comercio eletrônico está

sediada, independentemente do Estado onde o consumidor efetuou a compra.

Esta  medida  servirá  para  equilibrar  a  balança  estadual  e  municipal,  garantindo

assim o repasse das parcelas nos termos da Lei Complementar nº 63, de 11/1/90, e

que a referida lei seja cumprida integralmente pelo Executivo.

Por ser matéria relevante para o Estado e os Municípios mineiros espero o apoio

dos nobres colegas desta casa.

- 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 776/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 533/2007)

Institui o Dia da Vitória de Minas e do Brasil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia da Vitória de Minas e do Brasil, a ser comemorado no

dia 3 de outubro de cada ano.

Art. 2º - O evento ora instituído passará a constar no calendário oficial de eventos

do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a erigir um monumento em

homenagem à participação da Polícia Militar de Minas Gerais na vitória dos mineiros

sobre  as  tropas  paulistas  que  queriam  derrotar  o  governo  de  Getúlio  Vargas,

instaurado na Revolução de 1930.

Parágrafo único - Para construção do monumento a que se refere o “caput” deste

artigo,  fica  o  Poder  Executivo  Estadual  autorizado  a  celebrar  parcerias  com  a

iniciativa  privada,  com  o  governo  federal,  com  governos  municipais  e  fundações
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governamentais ou não governamentais.

Art.  4º  -  Cabe ao Poder Executivo Estadual realizar um programa de atividades

alusivas à comemoração, com entrega de medalhas e diplomas da Vitória de 1932,

com criação e lançamento da Revista Jurídica 3 de Outubro.

Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de

dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e suplementadas

se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  O  movimento  contra-revolucinário  denominado  “Revolução

Constitucionalista  de  1932”  é  considerado  um  dos  maiores  conflitos  armados

ocorridos no Brasil  e  também uma das maiores mobilizações populares de nossa

história. As tropas paulistas resistiram por três meses, lutando praticamente sozinhas

com o restante do País contra o recém-instaurado governo de Getúlio Vargas.

Nesse movimento  armado,  a  participação da Polícia Militar  de  Minas Gerais  foi

essencial  para  a  vitória  dos  brasileiros  sobre  os  paulistas  e  dele  decorreu  a

promulgação da Constituição Federal de 1934, considerada bastante moderna para a

época.

Tal movimento contra-revolucionário eclodiu em São Paulo, em 9/7/32, e durou três

meses. Após a Revolução de 30, ocorrida devido ao desmanche da política do café-

com-leite (revezamento entre Presidentes de Minas Gerais e de São Paulo), Getúlio

Vargas  tomou  a  frente  do  Governo  Provisório,  deixando  de  lado  os  interesses

paulistas de valorização do café (que encontrava-se em crise desde 1929). Apesar

das  reformas  constitucionais  implementadas,  entre  elas  o  voto  secreto  e  o  voto

feminino, os paulistas não se viram por satisfeitos e, liderados pelo General Isidoro

Dias  Lopes,  protestaram  contra  o  governo.  A revolta  paulista  de  1932 teve  base

política tanto nos liberais quanto nas oligarquias paulistas alicerçadas pelo regime

derrubado pela Revolução de 30.

Getúlio Vargas, com amplo apoio dos brasileiros e especialmente dos mineiros, que

tiveram participação decisiva por meio de sua eficiente Polícia Militar,  em 3/10/32,
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conseguiu esmagar a revolta.

- 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 777/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 961/2007)

Dispõe sobre reserva de vaga para afro-brasileiros, em peça publicitária de órgão

das administrações públicas direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  reservado,  para  afro-brasileiros,  o  percentual  mínimo  de  40%

(quarenta por cento) das vagas referentes a exposição em peça publicitária de órgão

das administrações públicas direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: Este projeto de lei visa à adoção de políticas afirmativas, tendo em

vista o reconhecimento, por parte do governo brasileiro, na III Conferência Mundial

contra o Racismo, a Discriminação Racial,  a Xenofobia e a Intolerância Correlata,

realizada em Durban, na África do Sul, em 2001, de que a igualdade jurídica entre os

indivíduos,  assegurada constitucionalmente,  se mostra  insuficiente  para  superar  o

quadro histórico de desigualdade racial no Brasil.

Conforme estudos do Ipea, em 1999, os negros representavam 45% da população

brasileira,  mas correspondem a 64% da população pobre e a  69% da população

indigente. Os brancos são 54% da população total e correspondem a 36% dos pobres

e a  31% dos indigentes.  Isso significa  que dos 55.300.000 brasileiros  pobres,  19

milhões são brancos, 30 milhões são pardos e 3.600.000 são pretos. Entre os 22

milhões de indigentes, 6.800.000 são brancos, 13.600.000 são pardos e 1.500.000

são pretos.

Hoje a reserva de vagas vai se tornando uma realidade como, por exemplo, em

relação às instituições públicas e particulares de ensino superior que aderiram à idéia;

entretanto, temos a consciência de que essa conquista não é inteiramente pacífica.

Há os que se opõem, entendendo que a destinação de um número de vagas para um
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determinado segmento da sociedade constitui  medida discriminatória;  entendo,  no

entanto, que a reserva de vagas se reveste de um significado mais amplo e profundo

do que simples facilitação do ingresso de afro-brasileiros no mercado de trabalho

publicitário e da propaganda em geral.

O  aspecto  mais  relevante  da  reserva  de  vagas  é  a  influência  sobre  as

circunstâncias previamente dadas em que o afro-brasileiro vive e vai projetando seu

próprio futuro: abre-lhe as perspectivas e o interesse, a ambição por uma mudança

de  vida,  mediante  seu  próprio  esforço  e  trabalho  em  confronto  com  tudo  de

desestimulante e limitante, incutido pelas circunstâncias e por segmentos racistas ou

insensíveis  ao  problema de  discriminação  e  às  suas  conseqüências  presentes  e

futuras.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

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

PROJETO DE LEI Nº 778/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 685/2007)

Institui o Estatuto do Cinéfilo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica instituído o Estatuto do Cinéfilo, destinado a regular as relações entre

os estabelecimentos e os freqüentadores das salas de cinema e teatro no Estado.

Parágrafo único - O freqüentador das salas de cinema e teatro goza de todos os

direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor e passa doravante a ser

denominado “cinéfilo”, para efeitos desta lei. 

Art.  2º  -  Aplica-se  esta  lei  a  todo  e  qualquer  estabelecimento  que  explore

comercialmente a apresentação de filmes para o público ou apresentações teatrais,

de dança e demais apresentações artísticas, sem prejuízo de sua denominação. 

CAPÍTULO II

DA PROPAGANDA E DOS INGRESSOS

Art. 3 º - A divulgação dos horários das sessões em qualquer meio de comunicação

vincula  o  estabelecimento  à  exibição  do  filme  ou  à  apresentação  do  espetáculo,
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independentemente do número de ingressos vendidos.

Art. 4° - O estabelecimento poderá alterar a sua pr ogramação mediante publicação

nos meios de comunicação com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência ao

horário da sessão divulgada inicialmente.

Parágrafo  único  -  A alteração  na  programação  de  teatros  fica  condicionada  à

publicação prevista no “caput” com antecedência mínima de sete dias.

Art. 5º - Fica o estabelecimento obrigado a resguardar 20% (vinte por cento) dos

ingressos para venda durante a hora que antecede à sessão.

Parágrafo  único  -  A disposição contida  no  “caput” aplica-se  apenas  a  salas  de

cinema.

Art. 6º - Devem estar expressos no ingresso:

I - o valor da inteira e meia entrada, com destaque à efetivamente paga;

II - o nome do filme, do espetáculo ou a programação do dia;

III - o horário de início da sessão.

Art. 7º - A concessão de desconto ao estudante será condicionada à apresentação

de documento de identificação estudantil que contenha o prazo de validade expresso.

Parágrafo  único  -  É  vedado ao  estabelecimento  a  imposição de qualquer  outro

requisito para concessão do benefício estabelecido no “caput”. 

Art. 8° - Ao profissional que for permitido o ingre sso às salas de cinema e teatro a

serviço, nos termos da legislação em vigor, cumprirá preencher cadastro detalhando a

função a que se destina a cumprir.

CAPÍTULO III

DA SEGURANÇA DO CINÉFILO E DA HIGIENE DO ESTABELECIMENTO

Art. 9º - O cinéfilo tem direito à segurança dentro do estabelecimento antes, durante

e após a sessão. 

Parágrafo único - Será assegurada a acessibilidade às salas do estabelecimento ao

portador de necessidades especiais.

Art. 10 - As salas do estabelecimento devem estar liberadas para a entrada dos

cinéfilos com antecedência mínima de quinze minutos do início de cada sessão. 

Parágrafo  único  -  A  imposição  contida  no  “caput” não  se  aplica  aos

estabelecimentos cujas salas disponham de, no máximo, cinqüenta lugares. 
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Art. 11 - O cinéfilo tem direito à higiene e à qualidade das instalações físicas das

salas, dos lavatórios e dos produtos alimentícios vendidos no local. 

Parágrafo único - O estabelecimento fica obrigado a disponibilizar bebedouros na

entrada das salas de exibição aos cinéfilos.

CAPÍTULO IV

DA APRESENTAÇÃO DO FILME

Art. 12 - É vedado o porte de aparelhos celulares no interior das salas de cinema e

teatro, salvo se estiverem programados para a modalidade de toque silencioso. 

§ 1º - Fica o estabelecimento autorizado a ordenar que se retire da sala o portador

de aparelho celular que estiver causando incômodo aos demais cinéfilos.

§ 2º - Fica o estabelecimento obrigado a informar, antes do início da apresentação

do filme ou teatro, a proibição prevista no “caput” e a prerrogativa estabelecida no

§1º.

Art. 13 - A apresentação de “traillers” não poderá ultrapassar o limite de dez minutos

e  a  exibição  de  inserções  publicitárias  não  poderá  ultrapassar  o  limite  de  cinco

minutos, contados do horário previsto para início da sessão. 

CAPÍTULO V

DA OUVIDORIA

Art. 14 - Ficam obrigados os estabelecimentos à manutenção de espaço e pessoal

destinado ao recebimento de sugestões e reclamações do cinéfilo, mesmo durante a

apresentação do filme ou do espetáculo.

Parágrafo único - É facultado ao estabelecimento a disposição de ouvidor durante a

projeção dentro das salas, para os fins destinados no “caput”. 

CAPÍTULO VI

DAS SANÇÕES

Art. 15 - Os infratores desta lei ficam sujeitos às sanções previstas na Lei Federal nº

8.078, de 11 de setembro de 1990, denominada Código de Defesa do Consumidor. 

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 - Os estabelecimentos ficam obrigados a informar o cinéfilo de seus direitos

e deveres. 
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Art.  16  -  Ao  cinéfilo  cujos  direitos  não  forem  observados  fica  assegurada  a

devolução do valor pago pelo ingresso.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: O cinema, o teatro e as demais casas de espetáculos artísticos, na

condição de atividade econômica de livre iniciativa, gozam de autonomia para decidir

o  funcionamento  de  suas  acomodações.  Entretanto,  tendo  em  vista  o  inegável

interesse social e o caráter consumeirista da relação entre os estes fornecedores e

tomadores  do  serviço,  há  a  imperativa  aplicação  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor.  Embora  a  prestação  de  serviço  em análise  se  torne  cada vez mais

popular e acessível a todas as classes sociais de nosso país, cumprindo o seu papel

cultural, esta ainda carece de regulamentação legal específica que propicie o máximo

aproveitamento de seus tomadores e fornecedores.

Por  este  motivo,  este  projeto  de  lei  visa  aprimorar  ainda  mais  o  conforto  e  a

segurança do freqüentador das salas de cinema e afins, legislando concorrentemente

com a União, na tentativa de minimizar problemas na prestação do serviço, com base

em casos reais trazidos a mim pela sociedade, através de meu gabinete.

Da  mesma  forma,  a  proposta  legislativa  pretende  beneficiar  o  empreendedor,

resguardando  os  seus  direitos  e  atraindo  cada  vez  mais  clientes  ao  seu

estabelecimento.  Assim,  é  importante  ressaltar  que  representantes  dos

empreendimentos  destinatários  deste  projeto  de  lei  estão  acompanhando  e

participando de sua criação, mediante realização de reuniões e audiências públicas,

além das que ainda se realizarão.

Conto com o apoio dos nobres Parlamentares para aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 779/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.782/2007)

Torna obrigatória a divulgação de informação sobre o Índice de Infecção Hospitalar
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pelos hospitais da rede pública e privada de saúde do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os hospitais da rede pública e privada de saúde do Estado obrigados

a divulgar, afixando em lugar visível e de fácil acesso, informação atualizada sobre o

Índice de Infecção Hospitalar verificado no estabelecimento.

§  1° -  A informação  mencionada  no  “caput”  deverá  ser  elaborada  e  divulgada

bimestralmente,  dela  devendo  constar  gráficos  com  a  evolução  dos  índices  de

infecção hospitalar dos últimos doze meses.

Art.  2° -  Para  efeitos  desta  lei,  entende-se  por  in fecção  hospitalar,  também

denominada  institucinonal  ou  nosocomial,  qualquer  infecção  adquirida  após  a

internação de um paciente em hospital que se manifeste durante a internação ou

mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a hospitalização. 

Art.  3° -  Por  determinação do Poder  Executivo,  os  h ospitais  da  rede pública  e

privada de saúde submeterão os dados mencionados nesta lei ao órgão indicado, que

os divulgará. 

Art.  4° -  Aos  que infrigirem as disposições  desta  l ei  aplicam-se as penalidades

previstas na Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Este projeto representa um grande passo na direção da defesa da

saúde dos cidadãos e do direito do consumidor. Com a Constituição da República de

1988,  tanto  a  assistência  a  saúde  quanto  as  relações  de  consumo  sofreram

significativas mudanças, todas no sentido de sua real efetividade.

Se,  por  um  lado,  cuidar  da  saúde  e  da  assistência  pública  passou  a  ser

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art

23, inciso II, da Constituição Federal), a defesa do consumidor foi erigida como direito

fundamental promovido pelo Estado (art. 5°, inciso XXXII, da Constituição Federal). A

questão da infecção hospitalar é problema vultoso, disseminado, que atinge todos os

hospitais do Estado, tanto os da rede pública quantos os privados, sendo certo que

várias medidas vêm sendo tomadas a fim de se minorar a sua incidência. Por sua
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vez, o consumidor dos serviços de saúde fornecidos pelos hospitais têm o direito de

saber de forma adequada e clara - conforme preceitua o art. 6°, incisos I e III, do

Código de Defesa do Consumidor - se o estabelecimento no qual está se submetendo

ao tratamento  vem  se empenhando e adotando medidas  eficientes  e  sérias  para

reduzir os riscos aos pacientes.

É certo que tal medida, além de representar para o paciente a oportunidade de

escolha  por  um  hospital  mais  seguro,  em  cujas  as  instalações  estará  menos

suscetível  a  contaminção,  também  fará  com  que  as  instituições  de  saúde  se

empenhem cada vez mais na redução dos índices de infecção hospitalar, em face da

publicidade negativa que tal divulgação poderá trazer.

Por fim, é importante ressaltar que a matéria em comento se insere no domínio de

competência legislativa do Estado, conforme disposto no art. 24, incisos V e XII, da

Carta Magna, segundo os quais compete concorrentemente à União, aos Estados, ao

Distrito Federal e aos Municípios legislarem sobre produção e consumo e previdência

social, proteção e defesa da saúde, não havendo assim nenhum óbice à aprovação

do projeto que ora se submete a apreciação desta augusta Casa Legislativa. 

- 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 780/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 108/2007)

Dispõe  sobre  a  inclusão  na  grade  curricular  do  ensino  médio  da  disciplina  de

Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Ficam as escolas públicas e privadas inte grantes do Sistema Estadual de

Educação obrigadas a inserir  na grade curricular  do ensino médio a disciplina de

Noções Básicas de Primeiros Socorros.

Art. 2º - A orientação profissional de que trata o art. 1º será regulamentada pelos

órgãos competentes do Sistema Estadual de Educação.

Art. 3º - Fica o Detran-MG obrigado a reconhecer a disciplina de que trata esta lei

quando o aluno der início ao processo de habilitação de condutor.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias. 
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011. 

Sávio Souza Cruz

Justificação: Em tudo que fazemos, no trabalho, na escola, em momentos de lazer

ou mesmo dentro de nossa própria casa, há sempre uma dose de risco de acidentes

que podem colocar em perigo vidas humanas. De uma hora para outra, podemos

deparar com situações de urgência ou emergência que requerem uma intervenção

adequada.  Identificar  os  riscos para  evitar  acidentes,  conhecer  a  importância  dos

primeiros socorros, saber as seqüências das ações de socorro, manter a calma e o

controle da situação e saber chamar socorro profissional, tudo isso são ações que só

podem ser tomadas caso se esteja muito bem orientado. Assim, um curso de noções

básicas  de  primeiros  socorros  para  os  alunos  do  ensino  médio  será  de  grande

utilidade, permitindo a todos eles identificar situações de risco e obter conhecimentos

básicos  sobre  o  que fazer  e  o  que não fazer  nesses  casos.  Atuar  em  primeiros

socorros  requer  o  domínio  de  habilidades  que  só  podem  ser  adquiridas  em

treinamentos práticos. 

Outra previsão deste projeto de lei é que o Detran-MG será obrigado a reconhecer

a disciplina cursada pelo aluno no ensino médio, quando este for se qualificar para o

processo de habilitação de condutor.

Assim sendo, submeto à análise dos nobres pares desta Casa a matéria que ora

propomos, contando com o apoio de todos para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 781/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 110/2007)

Autoriza  o  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do  Estado  -  DER-MG  -  a

assumir a estrada que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a assumir o controle e a manutenção da estrada que liga o

Município de Ninheira ao Município de São João do Paraíso.
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Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo compreende todos

os atos administrativos necessários  à efetivação do controle e da manutenção da

referida estrada.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: É de importância vital para a região a estadualização da estrada que

liga o Município de Ninheira ao Município de São João do Paraíso.

Carentes de recursos financeiros para arcar com a conservação e a manutenção da

estrada,  as  referidas  cidades  já  enfrentam  dificuldade  para  atender  a  outras

demandas prioritárias da população.

A estrada,  cujo tráfego é intenso,  é importante via de escoamento da produção

agrícola e a única ligação entre os municípios referidos.

As condições, já precárias no período da seca, agravam-se na época das chuvas,

constituindo  um  problema  que  aflige  as  populações  daquelas  cidades,

comprometendo-lhes a segurança e a saúde.

A estadualização proposta representará, assim, a solução desse problema que a

tantos outros se soma na vida daquelas comunidades.

Isso posto, conto com o apoio dos colegas à aprovação deste projeto.

- 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 782/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 111/2007)

Autoriza o Estado a doar ao Município de Mesquita o terreno que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município  de  Mesquita  o

imóvel constituído de terreno com área de 2.270,00m² (dois mil duzentos e setenta

metros quadrados) situado na Rua Getúlio Vargas, s/n, na cidade de Mesquita, cuja

escritura pública de doação pura e simples está registrada no Livro nº 18, às folhas

107, v., a 110, no Cartório do 2º Ofício de Notas do supracitado Município, certificado

no cartório de Registro de Imóveis de Mesquita pela Certidão de Inteiro Teor, Livro 2-
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C, a folha 428, matrícula 1.648.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Funcionando num prédio de 140m², a Prefeitura Municipal de Mesquita

tem quatro  de  suas  secretarias  operando em prédios  alugados  ou  precariamente

adaptados.

Visando a centralizar todos os serviços num único local, é desejo da atual Prefeitura

construir um imóvel que comporte toda a administração e pleiteia fazê-lo no terreno

objeto deste projeto de lei.

O terreno em questão havia sido doado pelo Município de Mesquita ao Estado,

havendo, à época da doação, a expectativa de que nele se construísse o fórum da

cidade,  o  qual  foi  edificado  em  outro  local,  ficando  o  lote  doado  ocioso  até  o

momento.

Oportuna, é, assim, a pretensão da Prefeitura de solicitar a doação, pois, não tendo

sido,  até  o  momento,  utilizado  pelo  Estado  para  nenhuma  finalidade,  o  terreno,

passando novamente para a propriedade do Município, terá destinação justa e de

total interesse público.

Conto, pois, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 783/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 112/2007)

Autoriza o Estado a doar ao Município de Raposos o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de  Raposos o

imóvel denominado Retirinho, constituído de área de 61.000m2 (sessenta e um mil

metros quadrados), descrito e individualizado no Decreto nº 28.046, de 3 de maio de

1988, declarado de interesse social para desapropriação de pleno domínio conforme

a Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, situado no Município de Raposos.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” desde artigo destina-se a ser
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urbanizado e doado aos moradores das casas já edificadas no local.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: O imóvel em questão, denominado Retirinho, constitui um aglomerado

de casas construídas irregularmente para abrigar população carente no município de

Raposos.

A preocupação com a precária  situação do local  já  era mencionada pela  então

Prefeita  Dra.  Thais  Brina  em  carta  ao  Governador  do  Estado  em  1992,  quando

solicitava providências do poder público, com vistas a garantir às edificações que se

multiplicavam na área, condições mínimas de abrigar seus moradores.

Assim, a urbanização do local há décadas já se faz urgente e necessária, mas as

administrações municipais, sem a posse do terreno, julgam-se desobrigadas de fazê-

la.

De sua parte, os moradores, pessoas de baixíssima renda, permanecem, sem o

título  de  proprietários,  em  moradias  carentes  de  melhoria,  sem  a  infra-estrutura

mínima necessária a uma sobrevivência digna e com o constante fantasma de uma

eventual desocupação a rondar-lhes a mente.

Com a doação da área ao Município condicionada à sua posterior urbanização e

doação  aos  moradores,  acredito  estar  o  poder  público  cumprindo  seu  papel  de

garantir o direito à moradia a pessoas que colecionam tantas outras carências e cuja

inserção social ainda é uma vitória a conquistar.

E por julgar justo e oportuno este projeto, conto com o apoio dos meus pares para a

sua aprovação.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 784/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 130/2007)

Veda aos órgãos das dministrações direta e indireta vinculados a quaisquer dos

Poderes do Estado a locação de veículos automotores licenciados fora do Estado de

Minas Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º - É vedado aos órgãos das administrações direta e indireta vinculados a

quaisquer dos Poderes do Estado utilizarem-se da locação de veículos automotores

que tenham seus licenciamentos fora do Estado de Minas Gerais.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Nos dias de hoje, é uma prática comum entre as locadoras de veículos

automotores em Minas Gerais o licenciamento (emplacamento) em outros Estados.

Com  relação  ao  fato,  devem  ser  analisados  as  seguintes  questões:  até  pouco

tempo atrás, em virtude da inexistência de uma política de troca de informações e

compensação  de  multas  de  trânsito  entre  as  unidades  da  Federação,  os  cofres

públicos dos Estados que aplicavam essas multas  deixavam de arrecadar.  Assim,

veículos  automotores  emplacados  em  outros  Estados  que  circulavam  por  Minas

Gerais não eram autuados. O motorista era multado em um Estado, mas não recebia

a multa, pois o veículo estava vinculado a outro. Após a implantação do Registro

Nacional de Compensação de Multas Interestaduais - Renacom -, espécie de banco

de  dados  nacional  que  reúne  todas  as  notificações  de  infrações  de  trânsito,  os

Departamentos de Trânsito - Detrans -  e os demais órgãos executivos de trânsito

passaram a poder punir os infratores nas rodovias estaduais e federais e em vias

urbanas, independentemente da origem do licenciamento. Vale ressaltar que um dos

grandes  motivos para implantação de tal  sistema foram as locadoras  de  veículos

automotivos, que, por saberem da falta de interligação, registravam seus veículos em

outro Estado, para ficarem livres das multas.

Os valores recolhidos com o IPVA são divididos igualmente entre o Estado e os

Municípios,  tendo as Prefeituras  por  obrigação de aplicar  25% do arrecadado na
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educação e 15% na saúde. A base de cálculo do imposto é o valor venal do veículo,

obtido a partir de preços médios de mercado, sobre o qual é aplicada uma alíquota,

que varia de Estado para Estado, chegando-se ao valor do IPVA. Alguns Estados tem

valores bem baixos de IPVA, por terem menores alíquotas, atraindo pessoas para

licenciarem veículos nestes locais; porém essa é uma forma de elisão fiscal, ou seja,

pratica-se um ato lícito anterior à incidência tributária, de modo a obter-se legítima

economia de tributos, reduzindo-se o montante a pagar, o que gera uma arrecadação

maior para o Estado onde está licenciado o veículo e menor para o Estado onde

efetivamente ele circula. Pode ser citado aqui o que vem ocorrendo com relação ao

Estado do Paraná: locadoras licenciam (emplacam) seus veículos em Curitiba onde o

IPVA é mais baixo  e os  trazem para sua frota em Minas Gerais.  Os veículos  na

verdade estão no mercado de Minas Gerais, mas gerando impostos para o Estado do

Paraná.

Com a determinação do licenciamento no Estado de Minas Gerais dos veículos

automotores  sujeitos  a  locação  pelas  administrações  públicas  direta  e  indireta,

ocorrerá, ainda, o aumento nas compras em concessionárias mineiras, pois, se terão

de emplacar os veículos aqui, não será compensador comprá-los em outros Estados.

Minas só tem a lucrar com a regulamentação do emplacamento de veículos para

locação no próprio Estado, dando um passo à frente dos demais entes federativos

para se prevenir contra a tentativa de burlar o sistema tributário nacional.

- 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 785/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 266/2007)

Dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN,

por remessa postal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo DETRAN, por

remessa postal, deverá ser obrigatoriamente encaminhada ao destinatário mediante

aviso de recebimento (A. R.), no qual deverá constar a identificação e o endereço do

remetente.
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Art. 2º - A notificação só será válida e eficazmente efetivada mediante a assinatura

do destinatário no aviso de recebimento devidamente datado, para os efeitos do § 4º

do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

João Leite

Justificação: O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23/9/97)

dispõe sobre a possibilidade de se notificar o proprietário de veículo ou infrator de

norma de trânsito por meio de remessa postal ou outro meio tecnológico hábil. 

O termo “notificar” significa dar ciência a alguém da prática de ato jurídico que irá

produzir efeitos na sua esfera jurídica, no caso, a aplicação de uma penalidade de

trânsito, com todas as conseqüências legais daí decorrentes. O mesmo art. 282 do

Código de Trânsito assegura ao cidadão "a ciência da imposição da penalidade", sob

pena de ferir-se o dispositivo constitucional que garante a todos os cidadãos o amplo

direito de defesa. 

O § 4º da citada lei, acrescido pela Lei nº 9.602, de 21/1/98, fixou em 30 dias o

prazo  para  apresentação  de  recurso,  "contados  da  data  da  notificação  da

penalidade".  Há que se  considerar,  ainda,  que a entrega da notificação mediante

aviso de recebimento (A. R.), expedida pelos Correios, sem o correspondente contra-

recibo firmado pelo notificando, não assegura a ciência da imposição de penalidade,

tampouco pode ser  considerada como data  inicial  para  o  transcurso do  prazo  de

recurso, previsto no referido § 4º do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, há a necessidade de se assegurar o correto cumprimento dos dispositivos

legais referidos, bem como a de garantir ao cidadão o amplo direito de defesa, o que

deve  ser  feito  com  a  expedição  da  notificação  pelo  correio,  com  aviso  de

recebimento,  cumprindo-se,  assim,  a  determinação  de  notificação  do  cidadão,

assegurando-lhe  o  direito  de  recorrer  da  multa  em  prazo  hábil  após  seu  efetivo

conhecimento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 786/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 267/2007)

Cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs - escolas de ensino

médio da rede pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas nas escolas de ensino médio da rede pública estadual as

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo,  através  de  seus  órgãos  competentes,  promoverá

palestras, cursos e treinamentos, elaborará folhetos e tomará as demais providências

que se fizerem necessárias.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com Prefeituras, entidades não

governamentais,  empresas particulares  e  órgãos  de divulgação,  visando a melhor

execução desta lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo,  no  prazo  de  sessenta  dias  contados  da  data  de

vigência desta lei, baixará ato próprio, regulamentando-a.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

João Leite

Justificação:  Um  instrumento  que  tem-se  mostrado  eficaz  na  prevenção  de

acidentes nas empresas é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA,

nas empresas, é uma comissão composta por representantes do empregador e dos

empregados e tem como missão a preservação da saúde e da integridade física dos

trabalhadores  e  de  todos  aqueles  que  interagem  com  a  empresa,  com  especial

atenção  aos  problemas  de  medicina  e  segurança  do  trabalho  e  com  a

conscientização dos funcionários em todos os níveis.

Reveste-se de grande importância a existência de uma CIPA nas escolas estaduais,

por  ser instrumento eficaz para a absorção,  por  parte da comunidade escolar,  de

conceitos  de  segurança  e  limpeza  na  escola  e  de  práticas  necessárias  para  o

combate de doenças, tais como estresse e lesão por esforço repetitivo, e, ainda, de
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técnicas ergonômicas na escola.

Os conceitos de segurança no trabalho não são novos, todavia ainda não foram

assimilados em alguns locais e, em especial, nas escolas públicas, onde não se tem

notícia de trabalho semelhante. Há quem pense que a ordem e a limpeza, na escola,

são  de  responsabilidade  apenas  da  equipe  de  limpeza.  A responsabilidade  pela

ordem  e  pela  limpeza  pertence  a  todos,  e  a  CIPA pode  ser  um  instrumento  de

conscientização de alunos e funcionários a respeito da necessidade de se manter

limpa e ordenada a escola, de modo a propiciar um melhor ambiente para todos.

Também é fundamental  a conscientização de alunos, professores e funcionários

acerca de doenças modernas e que a cada dia acometem mais nossa sociedade,

como é o caso do estresse e das lesões por esforço repetitivo. São doenças que têm

causado inúmeros prejuízos à economia nacional, sendo primordial o conhecimento

por parte da sociedade de suas causas e da forma de sua prevenção.

É,  portanto,  de  suma  importância  a  criação  de  tais  comissões,  visando  o

esclarecimento de alunos e funcionários a respeito de técnicas de combate a práticas

danosas à comunidade e a constituição de um espaço de interação na comunidade

escolar, pelo que contamos com o apoio para a aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 787/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 268/2007)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  instituir  o  documento  de  identificação  da  pessoa

portadora de deficiência e doença crônica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o documento de identificação

da pessoa portadora de deficiência e doença crônica.

Art.  2º  -  O  documento  será  expedido  pelo  órgão  estadual  competente,  quando

solicitado pelo  beneficiário  devidamente  cadastrado na Coordenadoria  de  Apoio  e

Assistência à Pessoa Deficiente de Minas Gerais - CAADE.

Parágrafo  único  -  Para  efeito  de  cadastramento  junto  à  CAADE,  os  Conselhos

Municipais  das  Pessoas  Portadoras  de  Deficiências  deverão  encaminhar,
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anualmente, listagem de todos os munícipes portadores de deficiências ou doenças

crônicas.

Art.  3º  -  A cédula  de  identidade da pessoa portadora  de  deficiência  seguirá  os

padrões  da  cédula  de  identidade  comum,  acrescida  da  inscrição  PPD  (pessoa

portadora  de  deficiência)  ou  PPDC (pessoa  portadora  de  doença  crônica)  e  sua

categorização.

Art.  4º  -  A classificação  do  portador  do  documento  de  identidade  se  dará  em

observância ao disposto na Lei nº 13.465 e à categorização estabelecida no Decreto

Federal nº 5.296, de 2004, nas seguintes categorias:

I - Categoria A, portador de deficiência auditiva;

II - Categoria C, portador de doença crônica;

III - Categoria F, portador de deficiência física;

IV - Categoria M, portador de deficiência mental;

V - Categoria Mu, portador de deficiências múltiplas;

VI - Categoria V, portador de deficiência visual.

Art. 5º - O Poder Executivo, por meio de sua Coordenadoria de Apoio e Assistência

à  Pessoa  Deficiente,  poderá  exigir  a  devida  comprovação  da  existência  da

deficiência, por meio de laudo médico expedido pelo SUS, especificando o tipo de

deficiência,  com  o  Código  Internacional  de  Doença  -  CID  -,  se  permanente  ou

temporária,  bem como a  real  necessidade de  acompanhante  em  suas  atividades

extra-residenciais de acordo com o grau de dependência nas tarefas cotidianas.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  real  necessidade  de  acompanhante  durante  as

atividades externas, a referida cédula de identidade conterá a informação “direito a

acompanhante”, a fim de garantir a fruição de seus benefícios discriminados nas leis

pertinentes. 

Art. 6º - Todos os benefícios decorrentes da legislação em vigor que se destinem às

pessoas portadoras de deficiência terão validade mediante a apresentação da cédula

de  identidade  em  concordância  com  esta  lei,  sendo  dispensado  qualquer  outro

documento ou comprovação de deficiência.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  deficiência  temporária  expressa  no  laudo,  o

documento  de  identidade de que  trata  a  presente  lei  terá  validade de três  anos,
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podendo ser renovado mediante a apresentação de novo laudo.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá promover campanha de conscientização com a

finalidade  de  difundir  a  Carteira  de  Identidade  do  Portador  de  Deficiência  nos

municípios.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no prazo de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

João Leite

Justificação: Nossa sociedade se tem esmerado para criar melhores condições para

os portadores de deficiência, aprimorando sua legislação.

Nossas  leis,  de  forma  geral,  estabelecem  benefícios  que  visam  a  minorar  as

dificuldades dos portadores de deficiências; no entanto, é preciso um cadastramento

mais eficiente e um documento que identifique os beneficiários.

Esta proposição tem o intuito de possibilitar melhor identificação dos portadores de

deficiência e doença crônica, facilitando o acesso a diversos benefícios previstos em

nossa legislação, como forma de promover a igualdade. Pretende-se, ainda, mediante

o apelo popular, conscientizar os municípios mineiros acerca da necessidade de se

criarem os conselhos municipais dos portadores de deficiências, proporcionando com

isso, maior interação entre os âmbitos estadual e municipal para melhor coordenação

de ações nessa área.

Assim, conto com o apoio de meus nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 788/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 271/2007)

Cria as Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental no âmbito

das  escolas  públicas da rede de ensino  do Estado de Minas Gerais  e  dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Ficam instituídas nas escolas da rede de ensino público do Estado de

Minas Gerais as Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental. 

Art. 2º - As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental terão

por objetivos gerais a proteção da vida, da saúde, do meio ambiente e das condições

de trabalho dos profissionais da educação e dos demais integrantes da comunidade

escolar.

Art.  3º -  As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e  Ambiental  da

Rede  de  Ensino  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  têm  os  seguintes  objetivos

específicos:

I - desenvolver a reflexão nas escolas e nas respectivas comunidades acerca da

violência no ambiente escolar e em suas imediações;

II  -  realizar  atividades  que  congreguem  educadores,  alunos,  membros  das

comunidades e autoridades, voltadas ao combate à violência, à preservação do meio

ambiente e à melhoria das condições sociais locais;

III - elaborar, em conjunto com a comunidade local e as autoridades públicas, um

mapa de risco do entorno das escolas e suas comunidades respectivas, para que

sejam elaboradas estratégias de prevenção e combate às situações de risco à vida e

ao meio ambiente;

IV - implementar medidas preventivas e cautelares no âmbito escolar, em situações

nas quais os profissionais da educação e alunos estejam sob risco, seja de violência,

seja por qualquer outro fator que possa comprometer sua incolumidade;

V - desenvolver programas de treinamento para a criação de brigadas de combate a

incêndios nas escolas e nas comunidades;

VI  -  desenvolver  oficinas,  projetos  e  outras  atividades  similares,  voltados  ao

esclarecimento  e  à  orientação  dos  profissionais  da  educação,  dos  alunos  e  da

comunidade,  em  relação  a  sua  saúde,  segurança  e  ao  bom  manejo  do  meio

ambiente;

VII  -  identificar  questões  de  risco  de  saúde  pública  na  comunidade  da  escola,

ouvindo os alunos, seus pais ou responsáveis;

VIII - interagir com as autoridades públicas visando à obtenção de informações úteis

à comunidade, desde que não possuam caráter sigiloso, podendo, ainda, solicitar seu
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comparecimento às reuniões da Comissão para a prestação de esclarecimentos.

Art.  4º  -  As  Comissões  de  Acompanhamento  do  Controle  Social  e  Ambiental

poderão  solicitar  dos  órgãos  estaduais  relatórios  dos  casos  de  violência  contra

pessoas e infrações ambientais ocorridas nas escolas e em seu entorno. 

Parágrafo  único  -  Poderá  ser  criado,  a  critério  das  comissões  locais,  banco de

dados  a  partir  do  levantamento  das  situações  de  violência  e  infrações  ao  meio

ambiente ocorridas nas escolas e nas vizinhanças, para ser utilizado em pesquisas

voltadas ao tema.

Art.  5º -  As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e  Ambiental  da

Rede  de  Ensino  do  Estado  de  Minas  Gerais  serão  compostas  pelas  seguintes

representações:

I - direção da escola;

II - associação de pais e mestres;

III - conselho da escola;

IV - grêmio estudantil;

V - associações de moradores dos bairros abrangidos pela área da escola;

VI - comunidades das igrejas.

Parágrafo único - Os representantes dos segmentos previstos nos incisos V e VI

serão escolhidos em assembléias regularmente convocadas pela direção da escola,

democraticamente.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de 60 dias contados de

sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

João Leite

Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 214, determina

que  todos  os  cidadãos  mineiros  têm  direito  a  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado, sendo dever do Estado e da coletividade sua defesa e conservação para

as gerações presentes e futuras.

A  Carta  Estadual  garante,  ainda,  como  objetivos  prioritários  do  Estado,  a

participação  do cidadão na discussão  de temas  de seu  interesse,  promovendo  a
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regionalização da ação administrativa e a criação de condições para a segurança e a

ordem públicas.

Para assegurar a efetividade dos direitos consagrados pela Constituição, o Estado

deve promover a educação ambiental, devendo, também, incentivar a discussão entre

os cidadãos de temas relevantes à sua segurança e bem-estar, assegurando-lhes o

livre  acesso  às  informações  básicas  sobre  o  meio  ambiente,  saúde,  educação  e

segurança, incluindo a participação da sociedade.

A melhor forma de se obter o comprometimento de uma comunidade para com a

melhoria de suas condições de vida é fomentando sua participação na discussão dos

aspectos que influem no seu dia-a-dia, repassando-lhe informações a respeito dos

problemas e das possíveis soluções. Para tanto, se faz necessária a integração entre

comunidade  escolar  e  autoridades  locais,  pelo  que  a  criação  das  Comissões  de

Acompanhamento do Controle Social e Ambiental poderá contribuir para o debate e a

persecução da melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Em vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei, como forma de contribuir para o bem-estar social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 789/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 946/2007)

Inclui o jogo de xadrez como atividade extracurricular nas escolas da rede pública

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  jogo  de  xadrez  constituirá  atividade  extracurricular  opcional,  a  ser

desenvolvida nas escolas de ensino fundamental e médio da rede pública estadual.

Art. 2º - Somente profissionais devidamente habilitados ou filiados nas federações,

associações ou entidades de xadrez podem ministrar a disciplina.

Art.  3º  -  O  Estado poderá  firmar  parcerias  com entidades  públicas  e  privadas,

visando  ao  treinamento  de  pessoal  das  unidades  escolares  e  à  aquisição  dos

recursos materiais necessários ao desenvolvimento da atividade de que trata esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

João Leite

Justificação : Em dezenas de países o xadrez faz parte do currículo escolar e do

aprimoramento complementar.

O xadrez é um esporte que não faz diferenciação de sexo, idade, condição social,

raça nem biótipo, podendo ser praticado por deficientes visuais, auditivos, físicos em

geral, em igualdade de condições com os não-deficientes. 

É  um  esporte  de  baixo  custo,  que  ajuda  no  desenvolvimento  das  habilidades

mentais das crianças, cooperando com a atenção e a concentração, o julgamento e o

planejamento,  a imaginação e a antecipação, a memória,  a vontade de vencer,  a

paciência,  o autocontrole,  o espírito  de decisão, a lógica matemática,  o raciocínio

analítico e sintético, a criatividade e a inteligência.

Pode-se afirmar que o xadrez, ensinado metodicamente, constitui um sistema de

estímulo  intelectual  capaz  de  aumentar  o  quociente  de  inteligência  das  crianças,

oferecendo aos participantes um método de raciocínio e de organização das relações

abstratas e dos elementos simbólicos.

Exemplificando o ganho dos estudantes com a prática do xadrez,  temos que a

escola Dom Barreto, de Teresina, Piauí, obteve a maior média do Enem de 2006, e

tem  em  seu  currículo  a  disciplina  do  xadrez,  sendo  apontado  pelos  alunos  e

professores como importante instrumento para desenvolvimento do estudo.

Em 2003, a então Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, a Secretaria

de Estado de Educação e a Federação Mineira de Xadrez lançaram, em parceria, um

projeto em que foram atendidas escolas da Capital e da Região Metropolitana de Belo

Horizonte, beneficiando aproximadamente 25 mil alunos dos ensinos fundamental e

médio. 

Portanto,  em  face  da  relevância  da  matéria  que  poderá  beneficiar  os  jovens

mineiros, solicito o apoio dos pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 790/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.486/2009)

Declara de utilidade pública o Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã Lúcia - NFEIL -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de Fraternidade Espírita Irmã

Lúcia - NFEIL -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Antônio Júlio 

Justificação:  Fundado  em  2004,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  o  Núcleo  de

Fraternidade Espírita Irmã Lúcia é associação civil  de caráter religioso, filosófico e

científico, sem fins lucrativos e com duração indeterminada.

Entre as finalidades da entidade estão a prática do espiritismo pela união fraternal e

o desenvolvimento de programas sociais junto à comunidade desse Município. 

A entidade atende a todas as exigências listadas na Lei nº 12.972, de 1998, como

estar  em funcionamento há mais de um ano e ter  diretoria  composta de pessoas

idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Em face do exposto, esperamos contar com o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 791/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.717/2009)

Dispõe sobre  a proibição e  a substituição das  embalagens plásticas à base de

polietileno,  polipropileno  e  o  PET  à  base  de  propileno  utilizadas  para  o

acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica proibido, em todo o território do Es tado, o uso de embalagem plástica

à  base  de  polietileno,  polipropileno  e  o  PET  à  base  de  propileno  para
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acondicionamento de gêneros alimentícios, bebidas e cosméticos.

Parágrafo único - A substituição das embalagens plásticas mencionadas no art. 1º

desta lei dar-se-á por embalagens de plástico biodegradáveis.

Art.  2° -  Os  estabelecimentos  industriais  terão  um  prazo  de  quatro  anos  para

adequarem-se às disposições desta lei.

Art. 3° - Esta lei poderá ser regulamentada para ga rantir a sua fiel execução.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei  tem como objetivo proibir  o uso de embalagens

plásticas para condicionamento de cosméticos, gêneros alimentícios e bebidas.

Um dos motivos que nos leva a apresentação desta iniciativa é a certeza de que o

produto a ser proibido tem um substituto a altura: trata-se do plástico biodegradável -

PHB -, obtido a partir do bagaço da cana de açúcar. O produto vem sendo cobiçado

há anos por empresas gigantes de todos os ramos, porque incorpora o alto  valor

agregado da ecologia. 

O PHB não é exatamente uma novidade científica. As bactérias que biossintetizam

o polímero foram descobertas em 1930. De lá para cá, muitas empresas lançaram-se

ao  aperfeiçoamento  da  tecnologia,  utilizando  como  matéria  prima  vegetais  como

beterraba  e  batata,  sendo  posteriormente  substituídos  na  produção  do  plástico

biodegradável, pelo bagaço da cana de açúcar em razão de seu menor custo. 

O plástico extraído da cana é o PHB (poli-betahidroxibutirato). Sua resina reproduz

as  características  físicas,  químicas  e  mecânicas  de  quase  todos  os  polímeros

sintéticos  derivados  do  petróleo,  genericamente  chamados  de  plástico,  como  o

polietileno, o polipropileno e o PET, popularizado nas garrafas de refrigerantes.

A tecnologia de produção do bioplástico baseia-se na conversão microbiológica de

bactérias do gênero alcalígenes, que consomem a sacarose proveniente da cana-de-

açúcar, transformam parte dela em grânulos intracelulares que são poliésteres (com

propriedades semelhantes aos poliésteres advindos do petróleo) e, após passarem

pelo  processo  de  extração,  separação  e  purificação,  dão  origem  ao  bioplástico.

Através desse processo, são gerados dois tipos de plástico biodegradável: o PHB-
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polihidroxibutirato  (destinado,  principalmente,  à  produção  de  moldes  injetados,  ou

seja,  artefatos  pequenos,  como utensílios  domésticos,  escolares,  de  uso pessoal,

frascos e embalagens para as indústrias cosméticas e alimentícias) e um corpolímero

de PHB/HV -  polihidroxibutirato/hidroxivalerato (destinado a processos de extrusão

por sopro, utilizados na produção de embalagens grandes, como as de PET).

O novo plástico biodegradável (bioplástico), feito a partir  do bagaço da cana-de-

açúcar,  uma  matéria  prima  renovável,  decompõe-se  em  cerca  de  100  dias  (em

contato com um ambiente microbiologicamente ativo),  o que é uma vantagem em

relação aos plásticos convencionais. Em contrapartida, o plástico petroquímico é uma

das matérias-primas mais utilizadas no nosso dia a dia, tornando-se indispensável na

vida das pessoas, presente em todos os momentos e utilizado das mais diversas

formas.  Suas  características  físicas  e  econômicas  ajudaram  a  popularizar  sua

aplicação,  substituindo,  em alguns  casos,  materiais  como o  vidro  e  madeira.  Em

2002,  o consumo “per  capita”  de plástico pelos brasileiros foi  de 21,7kg, ou seja,

cerca  de  3  milhões  e  700  mil  toneladas.  A praticidade  deste  produto,  porém,  é

proporcional  ao  problema  ambiental  que  o  seu  uso  acarreta,  já  que  o  plástico

petroquímico  demora  entre  100  e  400  anos  para  se  decompor.  O  plástico

petroquímico, além de não se decompor, quando jogado em lixões e aterros, cria uma

camada impermeável  que prejudica a decomposição dos materiais  biologicamente

degradáveis, impedindo a circulação de líquidos e gases.

Como se  não  bastassem  os  malefícios  causados  pelo  plástico  petroquímico  ao

meio  ambiente,  importante  destacar  que  a  Autoridade  Européia  de  Segurança

Alimentar sugeriu que fossem modificadas as embalagens de produtos alimentícios

infantis, com receio de que estas pudessem conter agentes cancerígenos.

Empresas  multinacionais  já  estão  demonstrando  interesse  na  substituição  do

plástico petroquímico. A Coca-Cola,  dona do refrigerante mais vendido no mundo,

quer  empregar  o  plástico  ecológico  nas  tampas  das  garrafas.  O  vasilhame  em

plástico PET é reciclável, mas a tampa contem diferentes materiais, o que dificulta o

reaproveitamento.  Além  da  redução  do  custo,  o  componente  biodegradável  no

refrigerante  mais  vendido  do  planeta  será  um  extraordinário  apelo  de  marketing.

Outro  ramo que  emprega  grande  quantidade do  plástico  químico  é  o  de  higiene
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pessoal  e medicamentos.  Por isso, empresas como a gigante mundial  Johnson &

Johnson e a Natura, empresa brasileira de cosméticos, vem cobiçando o PHB desde

o  início  das  pesquisas.  Com  propriedades  mecânicas  semelhantes  ao  do

polipropileno, o PHB se biodegrada na natureza, na pior das hipóteses, em um ano,

depositado-se  em  locais  adequados,  como  os  chamados  ambientes

microbiologicamente  ativos (solos,  rios  não degradados,  cursos d’água saudáveis,

aterros sanitários, lodos ativados, biodigestores e usinas de compostagem).

Além de ser totalmente biodegradável - na sua decomposição libera apenas água e

gás carbônico, pois, como já afirmado, o PHB utiliza como matéria-prima o açúcar da

cana (recurso renovável), ao contrário dos plásticos petroquímicos, que utilizam uma

fonte não renovável de matéria-prima e podem demorar entre 100 e 400 anos para

desaparecer completamente.

O PHB, chamado comercialmente de Bio Cycle, pode ser utilizado, entre outros, em

embalagens para alimentos, produtos de higiene e limpeza e farmacêuticos; sacos e

vasilhames para fertilizantes e defensivos; produtos injetados, como brinquedos ou

material  escolar;  na fabricação de garrafas para bebidas. Espero, com esta breve

explanação, conscientizar os nobres colegas da preeminente necessidade e urgência

de salvaguardar o meio ambiente,  a saúde de nossos filhos, a nossa família  e o

nosso futuro.

-  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 792/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 243/2007)

Dispõe  sobre  ações  de  prevenção  à  gravidez  precoce  e  de  atendimento  à

adolescente grávida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  O  Estado  desenvolverá  ações  de  prevenção  à  gravidez  precoce  e  de

atendimento à adolescente grávida, entre as quais se incluem: 

I  -  realização de campanhas  educativas  de  prevenção à  gravidez precoce,  nos

termos da Lei n° 13.080, de 30 de dezembro de 1998,  e promoção da orientação

sexual na escola e nos meios de comunicação, estendida aos pais e ao adolescente
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do sexo masculino;

II  -  prestação  de  assistência  ginecológica,  orientação  e  informação  à  gestante

quanto  aos  exames  necessários  durante  a  gravidez  e  quanto  aos  cuidados  com

recém-nascidos;

III - prestação de assistência à gestante durante o pré-natal, o parto e o puerpério,

considerados os riscos inerentes à gravidez precoce;

IV - acompanhamento psicológico à gestante, ao seu companheiro e à sua família;

V -  apoio à capacitação de recursos humanos especializados no atendimento à

adolescente grávida;

VI  -  flexibilização  do  horário  escolar  da  adolescente  grávida,  adequando-o  às

exigências da gravidez e da maternidade,  de forma a garantir  a continuidade dos

estudos;

VII - oferta de vaga em creche para filho de mãe adolescente.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação:  Na  gravidez,  assim  como  na  adolescência,  a  mulher  passa  por

alterações  físicas  e  psicossociais  importantes.  Por  essa  razão,  quando  uma

adolescente fica grávida, na maioria das vezes já se configura uma situação de crise.

Quase  sempre  essa  crise  atinge  o  seu  companheiro  e  as  respectivas  famílias,

trazendo complicadores  emocionais  que podem  ser  somatizados  e traduzidos  em

problemas de saúde física e emocional para a gestante e seu bebê.

Além  disso,  parte  da  comunidade médica  entende  que  as  dificuldades  de  uma

gravidez na adolescência não se reportam apenas a fatores psicológicos, econômicos

ou sociais. Para alguns especialistas, a gravidez precoce põe em risco tanto a vida da

mãe quanto  a  do  recém-nascido,  pois,  na  faixa  dos  14  anos,  a  mulher  não  tem

estruturas óssea nem muscular adequadas ao parto, o que significa alta probabilidade

de risco para ela e para o bebê. Observa-se também que o medo da gravidez leva

muitas adolescentes à busca do aborto clandestino. Dados da Organização Mundial

de Saúde indicam que, dos 4 milhões de abortos praticados por ano no Brasil,  1

milhão  ocorre  entre  adolescentes,  morrendo  20%  delas  em  decorrência  do
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procedimento e ficando muitas estéreis.

Por essas razões, entendemos que, antes de tudo, a gravidez precoce deve de ser

evitada; mas, uma vez que se engravide, a adolescente precisa de amparo especial

do  Estado  para  superar  as  dificuldades  inerentes  à  sua  situação,  de  forma  a

preservar a sua saúde e a de seu filho, dando-se prosseguimento à sua educação e

preparação  para  a  inserção  no  mercado  de  trabalho,  com  vistas  ao  alcance  da

plenitude da cidadania.

Por essas razões, elaboramos este projeto de lei, que tem como escopo a adoção

pelo  Estado  de  medidas  eficazes  para  a  prevenção  da  gravidez  precoce  e,

principalmente, para a proteção e a atenção à saúde física e psíquica da adolescente

grávida, de seu companheiro e de sua família.

Assim sendo, solicitamos o apoio de nossos pares à 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 793/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 288/2007)

Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola, no âmbito da rede estadual

de ensino de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação de Minas

Gerais, o Programa Saúde na Escola, destinado a proteger a saúde, diagnosticar e

analisar  os  principais  problemas  manifestados  pelos  alunos  matriculados  em  sua

rede.

Art. 2º - São objetivos do Programa instituído por esta lei:

I  -  garantir  educação sanitária básica ao educando e possibilitar  que ele receba

informações  básicas  a  respeito  de  métodos  preventivos  nas  áreas  médica,

odontológica, ambiental, de saneamento, de doenças transmissíveis e outras;

II - elaboração de programas, projetos e atividades que contribuam para a solução

dos  problemas  diagnosticados,  adequados  à  realidade  de  cada  escola  e  da

comunidade na qual está inserida;

III  -  execução dos projetos que forem programados, buscando a participação da



1762
____________________________________________________________________________

comunidade escolar;

IV - avaliação e reorientação das ações planejadas.

Art.  3º  -  O  Programa  Saúde  na  Escola  compreende  os  seguintes  conteúdos

disciplinares:

I  -  Higiene e Saúde:  noções de higiene corporal,  dos alimentos,  dos ambientes

escolar, domiciliar, profissional e outros;

II - Saúde Bucal: garantia ao educando de odontologia sanitária;

III  -  Nutrição  e  Segurança  Alimentar:  acompanhamento  pondero-estrutural  dos

alunos, detectação de casos de desnutrição, educação alimentar e outros; 

IV  -  Saúde  Mental:  detectar  e  encaminhar,  quando  necessário,  os  casos  de

distúrbios afetivo-comportamentais;

V - Fonoaudiologia: detectar problemas relativos à fala, dislalia, troca de letras e

outros, que possam interferir no processo de aprendizagem, assegurando avaliações

nos casos suspeitos;

VI - Sexualidade e DSTs: implantação e dinamização do Programa Afetivo-Sexual,

em desenvolvimento em algumas superintendências regionais de ensino e diretorias

regionais de saúde;

VII - Oftalmologia: desenvolver nas escolas o diagnóstico precoce de deficiências

visuais  e  encaminhar  para  atendimento  pelo Programa de  Oftalmologia  Social  da

Secretaria de Estado da Saúde.

VIII - Meio Ambiente e Saneamento: noções de saneamento básico, qualidade da

água, cuidados com o lixo, prevenção ambiental e outros;

IX  -  Vigilância  Epidemiológica:  acompanhar  a  incidência  de  doenças  infecto-

contagiosas, de notificação compulsória, estabelecendo mecanismos integrados dos

órgãos  da  educação  e  saúde,  para  prevenção,  tratamento  e  ações  sanitárias

necessárias ao controle de endemias e epidemias e à melhoria da qualidade de vida;

X - Alcoolismo e Drogas: realizar campanhas preventivas, esclarecer sobre o efeito

nocivo à saúde do uso de drogas e álcool e do tabagismo;

XI - Relações de Consumo: medicamentos, produtos industrializados, manipulados

e alternativos, alimentos naturais e artificiais e outros;

XII - Gestão do Sistema de Saúde: informações sobre organização, comunicação,
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consumo, relação paciente-médico e outros. 

Art. 4º - Fica criada a função de Agente de Saúde para a execução do Programa, a

qual deverá ser exercida por servidor do Quadro de Pessoal do Magistério, lotado na

escola.

§ 1º  -  O servidor  em exercício da função de Agente de Saúde ficará sujeito  ao

regime de trabalho disposto no Título VI da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977.

§ 2º - A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a Secretaria de Estado

da  Saúde,  definirá  os  meios  necessários  ao  acompanhamento  do  Programa e  à

capacitação permanente dos Agentes de Saúde.

Art. 5º - A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá parcerias com outros

órgãos governamentais, com organizações da sociedade civil e instituições de ensino

superior, com vistas a subsidiar a execução das ações previstas no Programa.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei, que toda educação e toda

saúde são determinadas na sociedade pelas condições de vida e de trabalho e pela

forma como é organizada a produção da vida material.

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a falta de saúde

está  ligada  às  carências  crônicas  da  educação  que  condenam  principalmente  a

população mais pobre aos males da desnutrição, da falta de saneamento básico, das

doenças já controladas.

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova maneira de ver

a saúde, privilegiando a prevenção e a formação consciente e crítica de cidadãos

capazes do cuidado essencial com o próprio corpo, com o ambiente que o circunda e

com o necessário respeito ao outro.

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo Leonardo Boff,

“cuidar  da  vida  que  o  anima,  cuidar  do  conjunto  das  relações  com  a  realidade

circundante, relações essas que passam pela higiene, pela alimentação, pelo ar que

respiramos, pela maneira como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de

um determinado espaço ecológico”. (In “Saber Cuidar: a Ética do Humano”. Editora
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Vozes, 1999.)

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 794/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 290/2007)

Estabelece regras gerais para a atuação de guarda municipal em convênio com a

Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A guarda municipal destina-se, nos termos do art.  138 da Constituição

Estadual, à proteção de bens, serviços e instalações do município, dentro de seus

limites  geográficos,  bem  como ao auxilio  complementar  da  segurança pública  na

proteção pessoal e patrimonial dos munícipes.

§ 1º - A guarda municipal poderá atuar, nos termos de convênio a ser celebrado

pela Prefeitura Municipal, em colaboração com a Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais  nas  atividades  de  policiamento  ostensivo  de  prevenção  criminal  e  com  o

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais nas atividades de defesa civil.

§  2º  -  O  convênio  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  será  firmado  com  o

Comandante da Região de Polícia Militar, "ad referendum" do Comando-Geral.

Art. 2º - Nas ações conjuntas de policiamento ostensivo ou nas de defesa civil, a

guarda municipal atuará sob as ordens do membro mais graduado da Polícia Militar

ou do Corpo de Bombeiros Militar presente na ocasião.

Art.  3º  -  A guarda municipal  atuará  uniformizada,  vedada a utilização de cores,

símbolos ou outros elementos que possam gerar  confusão com os utilizados pela

Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Parágrafo  único  -  Os  integrantes  das  guardas  municipais  portarão  em  seus

uniformes tarjetas  contendo dados pessoais,  de modo a permitir,  de forma fácil  e

rápida, a sua identificação.

Art.  4º  -  A Polícia Militar  supervisionará as  atividades das guardas municipais  e

elaborará as diretrizes para o seu adequado treinamento.

Parágrafo  único  -  A Polícia  Militar  oferecerá  suporte  técnico  para  a  criação  de

guardas  municipais,  sendo-lhe  facultada,  para  tanto,  nos  termos  do  respectivo
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convênio,  a  utilização  de  equipamentos  e  instalações  de  suas  unidades  de

treinamento e instrução.

Art.  5º  -  Cabe  ao  Comando  de  Região  de  Polícia  Militar  manter  cadastro

individualizado com informações sobre as guardas municipais existentes em sua área

de abrangência, contendo:

I - dados gerais sobre a guarda municipal, em especial:

a) legislação municipal que a instituir;

b) regulamento interno;

c) efetivo previsto e existente;

II - dados pessoais dos componentes de cada guarda municipal:

a) ficha funcional individual;

b)  folha  corrida  individual  de  cada  componente,  fornecida  pela  Secretaria  da

Segurança Pública.

§  1º  -  Os  dados  a  que  se  refere  este  artigo  serão  atualizados  anualmente  e

encaminhados ao Comando da Região de Polícia Militar pela Prefeitura Municipal, no

primeiro trimestre de cada exercício.

§ 2º -  O descumprimento do disposto no parágrafo anterior  inabilita o município

para a assinatura de convênios de qualquer natureza com o poder público estadual.

Art. 6º - Em caso comprovado de reiterado abuso de poder ou de usurpação de

qualquer das competências previstas nos arts. 139 e 142 da Constituição Estadual

por parte de membros da guarda municipal,  o Comando da Região Militar  poderá

denunciar os convênios em vigor, devendo imediatamente oficiar ao Ministério Público

para  que  promova,  por  meio  dos  instrumentos  legais,  a  responsabilização  dos

culpados na esfera criminal, se for o caso.

Art. 7º - O art. 4º da Lei n.º 13.369, de 30 de novembro de 1999, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Art.  4º  -  Cabe ao Corpo de Bombeiros  Militar  a coordenação e o controle das

atividades dos bombeiros voluntários e a coordenação das atividades das guardas

municipais em situações de calamidade pública ou ações de defesa civil.".

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.
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Carlos Pimenta

Justificação: A política de segurança pública, que evolui na concepção de defesa

social e defesa do cidadão, frente às demandas de segurança do Estado, não pode

abrir mão da concentração da autoridade e dos controles dos instrumentos técnicos

nem da eficiência. É inegável a grande contribuição que poderá a PMMG dar ao novo

perfil que a guarda municipal, exigência de grande número de cidades, trará para a

força pública. A Polícia Militar,  cuja história e preparo técnico a colocam entre as

grandes corporações do País, por sua vez, não pode ficar à margem dessa inovação,

que é uma opção de segurança complementar para as nossas cidades.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 795/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 291/2007)

Altera o art. 2º da Lei nº 12.460 de 15 de janeiro de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997, fica acrescido do

seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - ..............................................

Parágrafo único - Os exames requeridos na forma desta lei e de seu regulamento

serão realizados em um prazo máximo de um ano contado da data de sua solicitação

pelo Magistrado.”.

Art.  2º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: Muito embora a Lei nº 12.460, de 1997, originada do Projeto de Lei nº

731/96,  do  Deputado  Miguel  Martini,  determine  o  pagamento  pelo  Estado  das

despesas com o exame do ácido desoxirribonucleico - DNA, para a investigação de

paternidade, o que tem sido vivenciado na prática, conforme informação de membros
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da Defensoria Pública que procuram nosso Gabinete, é que os exames estão sendo

marcados para o ano 2016l, o que, na prática, eqüivale à denegação do acesso à

justiça.

O problema, pelo que pudemos averiguar, reside no disposto no regulamento da lei

citada (Decreto nº 41420 de 2000), que, em seu art. 5º, determina que Secretaria de

Estado da Saúde autorize, no máximo, 200 exames por mês.

Nossa proposta, portanto, é que seja inserido no art. 2º da referida lei um parágrafo

único que estabeleça, após a solicitação do Magistrado, o prazo máximo de um ano

para a realização dos exames. De outra forma, o que estaremos presenciando é a

revogação tácita do dispositivo, em face da realidade concreta, em razão da perda de

sua eficácia.

Para nos adaptarmos aos requisitos de, previsão orçamentária estabelecidos na Lei

de Responsabilidade Fiscal, estipulamos que a vigência da lei resultante deste projeto

tenha início no ano seguinte ao de sua publicação. Dessa forma, a lei orçamentária

poderá, nos termos do art. 3º da lei  que esperamos alterar, conter a previsão e a

provisão  dos  gastos,  sem  desrespeito  ao  que  dispõe  a  Lei  Complementar  nº

101/2000.

Assim,  por  se  tratar  de  medida  quer  tem  por  escopo  unicamente  preservar  a

eficácia de lei já aprovada por esta Casa, esperamos contar com o apoio dos colegas

Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 796/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 292/2007)

Dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que

figure como parte interessada, direta ou indiretamente, nos processos administrativos

no Estado de Minas Gerais, pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco

anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os  procedimentos  administrativos  no  âmbit o  da  administração  publica
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direta ou indireta do Estado de Minas Gerais nos quais figure como parte interessada,

direta ou indiretamente, pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos,

terão prioridade na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer instância.

Art. 2º - O interessado na obtenção desse beneficio, juntando provas de sua idade,

deverá requerê-lo à autoridade competente para decidir o processo ou procedimento,

que determinará ao setor competente as providências a serem cumpridas.

Art.  3º - Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do beneficiado,

estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com

união estável, maior de sessenta e cinco anos.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a autoridade infratora às

penalidades previstas na lei aplicável aos servidores públicos estaduais.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

da data da sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: No âmbito judicial, as pessoas com idade superior a 65 anos passaram

a gozar do benefício da Lei Federal nº 10.173, de 9/1/2001. Entretanto, no âmbito dos

procedimentos administrativos ainda não receberam o tratamento que merecem. De

forma rotineira, tais pessoas são prejudicadas com a demora na tramitação desses

processos, que, quando são resolvidos, perdem a sua validade com o falecimento do

interessado. Tal situação se repete em todos os órgãos da administração direta ou

indireta.

Busca-se, então, corrigir tal injustiça para com essas pessoas, que já se encontram

em situação fragilizada diante da sociedade. Por tais considerações, contamos com o

apoio dos nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 797/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 293/2007)

Torna obrigatória  a presença de profissional  treinado em primeiros socorros nos
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eventos públicos promovidos pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os eventos públicos realizados sob a responsabilidade do Estado contarão,

obrigatoriamente, com a presença de profissional treinado em primeiros socorros, que

ficará disponível durante o evento.

§ 1º - O Poder Executivo ficará responsável por verificar a necessidade da presença

do  profissional  referido  no  “caput”  deste  artigo,  em razão do número  previsto  de

pessoas, do local e do tipo de evento a ser realizado.

§ 2º - O número de profissionais necessário para cada evento e suas atribuições

serão definidos em regulamento.

Art.  2º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotação orçamentária própria.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: Em eventos que atraem grande público, há sempre possibilidade de

que  alguém  passe  mal  ou  de  que  ocorram  acidentes.  Nesse  caso,  é  de  suma

importância a presença de profissional capacitado para dar atendimento de maneira

rápida  e  eficiente,  pois  o  atendimento  feito  de  forma  incorreta,  por  pessoas  não

treinadas, pode, muitas vezes, agravar o quadro do paciente.

No que se refere a eventos patrocinados pelo Estado, este não pode eximir-se da

responsabilidade  de  manter  profissional  treinado  em  primeiros  socorros  para  dar

assistência médica adequada em caso de necessidade.

Pelos  motivos expostos, solicitamos a aprovação da matéria por nossos ilustres

pares.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 798/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 295/2007)

Institui a Ouvidoria de Licitação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Ouvidoria  de  Licitação,  órgão  dotado  de  autonomia

administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder Executivo na fiscalização do

cumprimento da legislação de licitação pública.

Art.  2º  -  São  atribuições  da  Ouvidoria  de  Licitação,  de  ofício  ou  mediante

provocação de qualquer um do povo:

I  - apurar atos, fatos e omissões de órgãos,  entidades ou agentes públicos que

impliquem o exercício ilegítimo, imoral, ineficiente ou gravemente inconveniente de

suas funções, relacionados com processos licitatórios;

II  -  representar  aos  órgãos  competentes  para  a  instauração  de  processo  de

responsabilidade pelos atos, fatos e omissões apurados nos termos do inciso I;

III - recomendar ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado e ao dirigente

de  autarquia,  fundação,  empresa  pública  ou  sociedade  de  economia  mista  a

suspensão,  anulação ou revogação de processo licitatório em curso, bem como o

afastamento  de  agente  público  detentor  de  cargo,  emprego  ou  função  pública

envolvido em ato de improbidade administrativa;

IV - sugerir medidas administrativas de aprimoramento das atividades de licitação

pública;

V - convocar agentes públicos e licitantes para prestação de esclarecimentos sobre

fato determinado;

VI - elaborar relatórios quadrimestrais de suas atividades;

VII  -  prestar  contas  à  Comissão de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  da

Assembléia Legislativa, sempre que solicitado;

VIII - realizar vistoria “in loco” nos setores encarregados de processos licitatórios,

independentemente de prévia comunicação.

Parágrafo único - Os documentos, dados, informações ou certidões solicitados pela

Ouvidoria  deverão  ser  providenciados  no  prazo  de  até  cinco  dias,  prorrogável,

justificadamente, por igual período, sob pena de responsabilidade funcional.
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Art. 3º - A Ouvidoria de Licitação é dirigida pelo Ouvidor de Licitação, indicado em

lista  tríplice  elaborada  pela  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Ministério  Público

Estadual  e  Procuradoria-Geral  do  Estado e nomeado pelo  Governador  do Estado

para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

Parágrafo único - Caso a escolha do Ouvidor de Licitação recaia em agente público

estadual,  será  automática  a  sua  licença,  sendo-lhe  facultada  a  opção  pela

remuneração do cargo, emprego ou função de origem.

Art. 4º - O Ouvidor de Licitação perceberá remuneração equivalente à do Secretário

Adjunto de Estado.

Art.  5º  -  São atribuições incompatíveis  com o exercício do cargo de Ouvidor de

Licitação:

I - exercer a advocacia ou outra atividade autônoma;

II - participar de entidade civil, comercial ou fundacional, na condição de dirigente;

III  -  acumular outro cargo, emprego ou função no serviço público e na iniciativa

privada, exceto de professor.

Art.  6º - O Ouvidor de Licitação será afastado, demitido ou exonerado do cargo

somente quando:

I - perder ou tiver suspensos seus direitos políticos;

II - sofrer condenação criminal fixada em sentença transitada em julgado;

III  -  for  processado criminalmente por  crimes  praticados  contra  a  administração

pública, o patrimônio e a vida, desde o recebimento da denúncia;

IV -  proceder de modo incompatível  com a dignidade do cargo ou faltar  com o

decoro em sua conduta pública;

V - violar o disposto no art. 5º;

VI - cometer ato de improbidade administrativa;

VII - for candidato a cargo eletivo, dirigente de agremiação partidária, de sindicato e

entidades congêneres;

VIII - for, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro acionista majoritário ou detentor

da maioria do capital social de entidade civil ou comercial.

Art. 7º - A Ouvidoria de Licitação será assessorada por oito especialistas nas áreas

de administração pública, economia, contabilidade e direito público, recrutados pelo
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Ouvidor, sem ônus para a Ouvidoria, entre agentes públicos detentores de cargos,

empregos ou funções públicas da administração direta e indireta.

Art. 8º - No caso de impedimento do Ouvidor de Licitação ou vacância do cargo, o

Governador do Estado nomeará seu substituto, entre os candidatos da lista tríplice,

para complementar o mandato de seu antecessor.

Art. 9º - A Ouvidoria de Licitação realizará periodicamente audiências públicas nas

regiões do Estado, com vistas a colher subsídios para o exercício de suas atribuições

e divulgar seus trabalhos, bem como buscará facilitar  o acesso da população aos

seus serviços.

Art.  10 -  Os servidores da Ouvidoria de Licitação serão cedidos pelos órgãos e

entidades da administração pública.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: A Constituição Federal de 1988 dispõe que os atos públicos, seja da

administração direta, seja da administração indireta ou de fundações, devem partir de

quatro  pressupostos  básicos,  quais  sejam  os  da  legalidade,  impessoalidade,

moralidade e publicidade, que são indissociáveis da boa gestão da coisa pública.

Com a redemocratização, era de esperar que a ética imperasse na administração

pública  brasileira.  Entretanto,  nossa  Nação  tem  sido  abalada  por  sucessivas

controvérsias administrativas, sobretudo na área da administração indireta. E quando

dizemos controvérsias, é uma forma mais sutil, mais delicada para designar prováveis

falcatruas e rapinagens.

Licitação pública,  é  um assunto delicado.  A lei  exige que as compras do  poder

público  sejam  feitas  por  meio  de  concorrência.  Excepcionalmente,  admite  que  a

licitação seja dispensada. Ocorre, na prática, que a exceção se transforma em regra

com relativa freqüência.

Por isso, venho apresentar a esta Casa o projeto de lei que institui a Ouvidoria de

Licitação. Guiou-nos a preocupação de legislar em favor do bem público, inspirados

pela própria função fiscalizadora de que também somos titulares no Legislativo. 

O texto de nossa proposição fala por si, porém, não me privo de enfatizar que a
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Ouvidoria de Licitação será órgão dotado de autonomia administrativa e financeira, no

âmbito do Poder Executivo, destinando-se a auxiliar  o Governo na fiscalização do

cumprimento da legislação sobre licitações públicas.

A  Ouvidoria  terá  como  atribuição  apurar  atos,  fatos  e  omissões  de  órgãos,

entidades ou agentes  públicos  envolvidos  com o  processo licitatório.  Cabe a  ela,

também, levar  adiante as  ações  cabíveis,  por  meio  de representação aos  órgãos

competentes, em caso de irregularidade.

Em interação com o legislativo,  a  Ouvidoria deverá  prestar  contas,  sempre  que

solicitadas, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia.

Por outro lado, o dirigente do novo órgão - o Ouvidor da Licitação - será indicado em

lista tríplice elaborada pela OAB, pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral do

Estado.  A necessária  representatividade,  portanto,  está  presente  no  processo  de

escolha.

Nossa finalidade, ao recomendar a criação da Ouvidoria, não é levar a extremos o

processo de realização de concorrências públicas, mas sim de ampliar o trabalho em

direção ao desenvolvimento humano em nosso País.

Desde já, conto o apoio de meus nobres pares para a aprovação deste importante

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 799/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 296/2007)

Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar, para prevenção e

controle da violência nas escolas da rede pública e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar e de

participação comunitária, para prevenção e controle da violência nas escolas da rede

pública de ensino do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Para implementar o Programa, em cada unidade escolar, será criada uma

equipe de trabalho, constituída por  professores, funcionários, alunos,  especialistas
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em  segurança  pública  e  educação,  pais  e  representantes  ligados  à  comunidade

escolar.

Parágrafo único -  Dependendo das peculiaridades de cada escola,  poderão ser

chamados a integrar a equipe de trabalho:

I - autoridades;

II - órgãos de segurança;

III - entidades públicas ou privadas;

IV - entidades de classe;

V - conselhos comunitários;

VI - cidadãos que possam colaborar para a consecução dos objetivos propostos.

Art. 3º - São objetivos do Programa:

I  -  criar  equipes de  trabalho  vinculadas  aos conselhos  escolares  para  atuar  na

prevenção e no controle da violência nas escolas, analisar suas causas e apontar

possíveis soluções;

II - desenvolver ações e campanhas educativas de conscientização e valorização

da vida, dirigidas às crianças, aos adolescentes e à comunidade envolvida;

III  -  implantar  ações voltadas para o controle da  violência  na escola,  visando a

garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício pleno da cidadania e a

promoção da harmonia e da paz na comunidade escolar;

IV - desenvolver ações culturais, sociais e desportivas que fortaleçam os vínculos

entre a comunidade e a escola;

V - garantir a qualificação e o treinamento de todos os integrantes da equipe de

trabalho, a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a violência na escola.

Art. 4º - Para coordenar as ações do Programa, será criado um núcleo central e

núcleos regionais.

Art.  5º  -  O núcleo  central  estará ligado à  Secretaria  de Estado da Educação e

traçará  as  diretrizes,  realizará  estudos,  dará  suporte  ao  desenvolvimento  do

Programa e terá composição intersecretarial e multiprofissional, com a participação

de:

I - técnicos das Secretarias de Estado:

a) da Educação;
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b) da Saúde;

c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;

d) da Justiça e de Direitos Humanos;

e) da Segurança Pública;

II - técnicos de entidades não governamentais ou privadas, como:

a) universidades;

b) Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais;

c) entidades religiosas;

d) Fundação de Rádio e Televisão Educativa;

e) demais entidades que possam contribuir nas áreas da Psicologia, das Ciências

Sociais e Jurídicas, abrangidas pelo Programa.

Art. 6º - Os núcleos regionais, ligados às Delegacias de Educação, estabelecerão

conexão entre o núcleo central e as equipes de trabalho, darão respaldo às ações,

terão  composição  intersecretarial,  multiprofissional  e  de  participação  comunitária,

contando com:

I - técnicos das Secretarias de Estado e Municipais:

a) da Educação;

b) da Saúde;

c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;

d) da Justiça e de Direitos Humanos;

e) da Segurança Pública;

II - representantes dos seguintes órgãos e entidades:

a) grêmios estudantis;

b) conselhos escolares;

c) conselhos municipais de educação;

d) conselhos municipais de saúde;

e) conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente;

f) conselhos tutelares;

g) Promotorias da infância e da juventude;

h) Juizados da infância e da juventude;

i) representantes das subseções da Ordem dos Advogados do Brasil;
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j) pastorais e entidades religiosas;

l) universidades;

m) sindicatos e entidades de classe;

n) Fundação de Rádio e Televisão Educativa;

o)  representantes  da  sociedade  civil  e  de  entidades  públicas  ou  privadas,  que

possam  contribuir  nos  aspectos  psicológicos,  sociais  e  jurídicos  contidos  no

Programa.

Art.  7º  -  Mediante  convênio,  o  Estado poderá  estender  o  Programa às escolas

municipais e particulares, bem como orientar a formação de núcleos municipais de

controle e prevenção da violência.

Art. 8º - A implantação do Programa se dará, preferencialmente, nas escolas que

estejam sofrendo os maiores índices de violência.

Art.  9º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da Educação.

Art.  10  -  O Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: O projeto Paz na Escola visa criar mecanismos para enfrentar o grave

problema da insegurança e da violência, que cresce de forma assustadora, afetando

a  sociedade,  atingindo  as  crianças  e  os  adolescentes  no  próprio  ambiente  de

formação e aprendizado: a escola.

Os dados divulgados pela imprensa são alarmantes: tráfico e uso de drogas nas

imediações  e,  até  mesmo,  dentro  das  escolas,  agressões,  vandalismo,  furtos,

depredações, ameaças contra a vida, seqüestro, estupro, etc.

O  vandalismo  é  outra  face  da  violência  nas  escolas.  Pichar  muros  e  paredes,

quebrar  móveis  e  portas,  destruir  banheiros  e  roubar  lâmpadas  e  equipamentos

tornou-se diversão para alguns estudantes.

Recente  pesquisa  da  Universidade  de  Brasília  e  da  Confederação  dos

Trabalhadores  em  Educação,  feita  em  1.440  escolas  estaduais  de  todo  o  País,
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revelou que mais de 55% dessas sofrem ações de vandalismo.

Em  muitas  escolas,  foram  erguidos  muros,  colocadas  grades  e  fechados  os

portões,  porém,  nem  assim,  a  tranqüilidade  dos  pais,  professores  e  alunos  foi

restabelecida.

O  Programa  prevê  a  criação  de  equipes  de  trabalho  multidisciplinares,  sob  a

coordenação  geral  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação  e  das  Delegacias  de

Educação,  objetivando integrar  os  segmentos  da  comunidade escolar  com outros

setores que se disponham a contribuir para o controle e a prevenção da violência, a

qual gera preocupação e traz intranqüilidade para as famílias.

O projeto abre a possibilidade da articulação entre o poder público e as entidades

sociais e comunitárias, firmando convênios e parcerias para enfrentar a questão não

só dentro das escolas, mas também visando orientar a comunidade e acompanhar as

famílias dos eventuais infratores.

A defesa da paz na educação se torna fundamental, uma vez que ela se estende

para a convivência na sociedade; é na escola que os jovens se formarão para a vida,

projetando o futuro de nossa Pátria.

Com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos humanos e o respeito à

cidadania plena, apresentamos este projeto de lei.

O Programa resultará em economia para os cofres públicos, devido à proteção do

patrimônio e à redução da ocupação dos órgãos governamentais com tais fatos, hoje

tão rotineiros.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 800/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 297/2007)

Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de cadeiras de rodas e aparelhos

auditivos ao grupo que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado oferecerá cadeiras de rodas e aparelhos auditivos, gratuitamente,

aos portadores de deficiência física ou auditiva que sejam reconhecidamente pobres,

na forma do disposto nesta lei.
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Parágrafo único -  Será considerado pobre, para os efeitos desta lei,  aquele que

tenha renda mensal não superior a três salários mínimos.

Art.  2º  -  O  estado  de  pobreza  será  comprovado  por  declaração  do  próprio

interessado ou de autoridade judicial, policial ou do Ministério Público do local onde

mantenha residência.

Parágrafo único - Em sendo prestada pelo próprio interessado, a declaração deverá

mencionar, expressamente, a responsabilidade deste acerca de sua veracidade, sob

as penas da lei.

Art. 3º - A necessidade do uso do equipamento ou do aparelho pelo portador de

deficiência  física  ou  auditiva  será  comprovada  por  parecer  técnico  emitido  por

profissional da área respectiva, lotado em órgão da Secretaria de Saúde, Municipal

ou Estadual.

Art.  4º  -  Os  recursos  necessários  para  atender  ao  disposto  nesta  lei  serão

provenientes de:

I - receita consignada no orçamento do Estado;

II - outras fontes.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. A Constituição

Estadual  garante  aos portadores de deficiência física ou auditiva  um atendimento

socioeducativo  especial  e  determina  a  execução,  pelo  poder  público,  de  ações

preventivas desse mal. Entretanto, muitas vezes a prevenção não é suficiente. Assim

é que ainda temos pessoas portadoras de deficiência física ou auditiva, dentre outras,

em decorrência de acidentes, doenças, etc.

Se  não  bastasse  a  gravidade  do  quadro  em  si,  muitos  não  têm  condições  de

adquirir cadeiras de rodas ou aparelhos auditivos, dado o elevado preço deles.

São inúmeros os pedidos que recebemos diariamente em nosso gabinete nesse

sentido. Os que nos procuram são uma minoria.
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Apresentando este projeto de lei, pretendemos atender não apenas a essa minoria,

mas também a todos os que precisam de cadeiras de rodas ou aparelhos auditivos no

Estado e não têm condições para adquiri-los.

A Constituição Federal, no inciso II do art. 23, estabelece ser competência comum

da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal cuidar da saúde e da

assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Segundo o art. 203, inciso IV, da mesma Carta, a assistência social será prestada

tendo por objetivo, dentre outros, a habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras

de deficiência e a promoção de sua integração na vida comunitária.

Cremos que é isso o que fazemos com o presente projeto de lei; por isso contamos

com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 801/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 298/2007)

Estabelece prévia autorização legislativa para a introdução e o licenciamento de

novas modalidades de jogos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais declara:

Art. 1º - A implantação e o licenciamento de novas modalidades de jogos no Estado,

pela Loteria do Estado de Minas Gerais, dependerá de prévia autorização legislativa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: A cada dia, os mineiros vêm sendo apresentados a novas modalidades

de  jogos.  Esses  jogos,  na  maioria  das  vezes,  são  instituídos  e  operados  sem

nenhuma forma de controle do poder público, por pessoas ou empresas que deixam

permanentemente  em  dúvida  sua  idoneidade.  Assim,  torna-se  necessária  a

aprovação deste projeto de lei, que propõe o controle social sobre essas atividades,

de duas formas:  a exigência de prévia autorização legislativa e a preservação do

monopólio da implantação e licenciamento de novos jogos para a Loteria do Estado
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de Minas Gerais, que sempre gozou de expressiva credibilidade junto à população

mineira.

- 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 802/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 462/2007)

Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de bebidas alcoólicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e comercializadas no

Estado conterão a seguinte advertência: "SE BEBER, NÃO DIRIJA”.

Art. 2º - São responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência de que

trata o "caput" do art. 1º:

I - o produtor;

II - o importador com sede no Estado;

III - o comerciante que adquirir bebida alcoólica produzida em outro Estado.

Parágrafo único - A advertência será redigida em caracteres legíveis, de forma a

permitir sua imediata identificação pelo consumidor.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Os responsáveis pela confecção e pela colocação da advertência de que

trata o "caput" do art. 1º terão o prazo de cento e oitenta dias, contados da data da

publicação desta lei, para se adaptarem a suas disposições.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  No  Brasil,  mais  de  50%  das  mortes  no  trânsito,  anualmente,  têm

relação  direta  com  motoristas  alcoolizados.  Isso  representa,  a  cada  ano,  26  mil

pessoas perdendo a vida em conseqüência da bebida. O álcool reduz a percepção do

motorista, assim como reduz a sua habilidade para dirigir. Um motorista embriagado

tem muitas chances de colocar em risco sua vida e a vida de pessoas inocentes.

O  organismo  humano  compõe-se  de  água  e  sais  minerais.  O  abuso  do  álcool
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interfere, tumultua e destrói a sua organização funcional de modo traiçoeiro e, muitas

vezes, irreversível.

Quando chega ao estômago, o álcool é rapidamente absorvido e transportado para

a corrente sanguínea, especialmente se a pessoa que o ingeriu estiver em jejum. A

absorção ocorre com menor rapidez quando há ingestão de alimentos, principalmente

gordurosos.

A dosagem alcoólica distribui-se por  todos os órgãos e líquidos orgânicos,  mas

concentra-se no cérebro. Cria um excesso de autoconfiança, reduz o campo de visão

e altera a audição, a fala e o senso de equilíbrio. A aparente euforia que domina a

pessoa, chamada de excitação alcoólica, nada mais é do que a anestesia dos centros

cerebrais controladores do comportamento.

O organismo elimina o álcool pela transpiração (10%) e pela oxidação (90%). Sua

oxidação  ocorre  principalmente  no  fígado,  mediante  um  processo  químico  que  o

transforma  em  acetaldeído  (comportamento  tóxico),  depois  em  ácido  acético

(encontrado no vinagre) e, finalmente, em água e dióxido de carbono.

O  processo  de  eliminação  se  realiza  num  tempo  determinado  e  não  pode  ser

acelerado por exercícios físicos, café forte, banho frio ou remédios. Esses recursos

populares  conseguem  apenas  transformar  um  ébrio  sonolento  num  bêbado  bem

acordado. A única maneira de eliminar a bebida alcoólica é esperar passar o tempo

necessário  para  a  transformação  do  álcool,  pelo  fígado,  em  água  e  dióxido  de

carbono.

O estado de embriaguez alcoólica se define pela concentração mínima de 0,6g de

álcool por litro de sangue. Entretanto, a taxa percentual de álcool no organismo é

influenciada por variações entre pessoas no que se refere ao peso, altura, quantidade

e tipos de alimentos existentes no estômago, assim como ao tempo decorrido após o

ato de beber.

Este projeto de lei visa chamar a atenção para o fato de que álcool e direção não

combinam e sua associação transforma o veículo numa arma.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde, de Transporte e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 803/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 464/2007)

Cria a Política de Saúde do Adolescente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Política de Saúde do Adolescente na rede pública de saúde

do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - São objetivos da Política de Saúde do Adolescente:

I - desenvolver ações fundamentais na prevenção contínua (primária, secundária e

terciária), com ênfase na prevenção primordial, de modo que o adolescente sinta a

necessidade de resguardar sua saúde.

II - assistir às necessidades globais de saúde da população adolescente, em nível

físico, psicológico e social.

III - estimular o adolescente às práticas educativas e participativas, como fator de

desenvolvimento do seu potencial criador e crítico.

IV  -  estimular  o  envolvimento  do  adolescente  e  dos  seus  familiares  e  da

comunidade em geral, nas ações a serem implantadas e implementadas.

Art. 3º - Para efeito desses objetivos, usar-se-ão as seguintes definições:

I  -  considera-se  adolescente  aquele  cuja  idade  se  situar  entre  10  e  20  anos

completos, independentemente de sexo, características biológicas ou psíquicas.

II - considera-se uma equipe multiprofissional mínima necessária para atendimento

primário aquela composta por um médico, um enfermeiro, um assistente social e um

psicólogo.

Art. 4º - São áreas de atuação da Política de Saúde do Adolescente:

I – assistência social, em que serão analisados as condições e os problemas de

natureza socioeconômica do adolescente; avaliados as possibilidades de apoio e os

recursos de sua comunidade; e identificadas as atividades de lazer e culturais.

II – enfermagem, em que será feito um levantamento inicial de dados de orientação

sobre aspectos preventivos e educativos para adolescentes.

III - psicologia, em que serão propiciados ao adolescente oportunidades de auto-

conhecimento,  não  só  de  suas  potencialidades  como  de  áreas  de  conflito,
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dificuldades, oferecendo-lhes ações que estimulem o desenvolvimento normal de sua

personalidade.

IV - atendimento clínico ou pediátrico, com o intuito de prevenir, diagnosticar, tratar

e recuperar a saúde do adolescente.

V  -  ações  educativas,  que  serão  desenvolvidas  de  acordo  com  as  principais

diretrizes  da  Organização  Mundial  da  Saúde,  como  atividades  de  prevenção

primordial, acolhendo, discutindo, analisando e orientando os problemas, os anseios

e as expectativas do adolescente que dizem respeito à sua saúde.

Art. 5º - A Política de Saúde do Adolescente procurará fomentar algumas atividades

já realizadas pelo poder público.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Quando  se  fala  em  saúde  pública,  imediatamente  se  pensa  em

atenção  à  criança  e  à  mulher,  mas  nunca  em  um  atendimento  especial  ao

adolescente e ao jovem. Este público é invisível para o sistema de saúde e é isso que

queremos mudar, principalmente porque ele é estratégico em sua condição peculiar

de desenvolvimento.

Como Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens, seu

objetivo seria capacitar as equipes para um atendimento que abranja três linhas de

ação:  a  primeira  diz  respeito  ao  crescimento  e  desenvolvimento  saudáveis;  a

segunda, à saúde sexual e reprodutiva; e a terceira, à redução da morbi-mortalidade

por violências e acidentes.

É uma política que enfatiza a prevenção de doenças e amplia o conceito de saúde.

A questão  não  é  apenas  tratar  doenças,  mas,  sobretudo,  ter  qualidade  de  vida,

acesso à educação e à informação, ao lazer e exercer o direito à participação, o que

requer diálogo com escolas, empresas e lideranças comunitárias locais e capacitação

de toda a equipe para um atendimento acolhedor. 

A adolescência é o momento em que se constrói a autonomia como sujeito e como

cidadão. A política de saúde tem de pensar nisso e levar em conta que são pessoas

em processo de emancipação. Assim, é importante uma abordagem interdisciplinar
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que reúna saúde, educação e cultura e que dê alternativas para os adolescentes

crescerem e se tornarem pessoas autônomas, independentes e felizes.

Como esse período é marcado também pelo início da atividade sexual, isso gera

demandas  específicas,  o  que  torna  necessário  ampliar  a  compreensão  sobre  as

questões que atingem essa faixa etária. 

A Política de Saúde do Adolescente visa à implantação e à implementação de uma

política pública universalizada para a juventude na área da saúde, com atendimento

integral em todos os níveis relacionados com a saúde do adolescente, tais como:

medicina,  psicologia,  assistência  social,  educação,  sexualidade,  nutrição  e

odontologia.

Os  adolescentes  mineiros  carecem  de  iniciativas  que  lhes  propiciem  melhor

qualidade de vida, que, aprimorada, poderá acarretar ganhos significativos no futuro

profissional, psicológico e físico de tais jovens.

Além do atendimento que visa  à melhoria  de vida  do  adolescente por  meio de

políticas modernas de saúde pública, a Política de Saúde do Adolescente ampliará,

mediante sua capacidade de integração, projetos governamentais já implementados

ou em vias de implementação.

Os índices de vítimas de violência, de consumo de drogas e de gravidez precoce

nessa faixa etária indicam a necessidade de atitudes ativas por parte do legislador,

para inversão desse quadro infeliz que vivemos atualmente em nosso país.

Dessa maneira, contamos, mais uma vez, com o indispensável apoio dos nossos

nobres pares para aprovação de tão importante projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde, 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 804/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 465/2007)

Obriga  as  empresas  públicas  e  privadas,  autarquias  e  fundações  a  distribuir

gratuitamente  a  seus  funcionários  protetores  ou  filtros  solares  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações obrigadas

a distribuir,  gratuitamente,  a seus funcionários que exercem suas atividades ao ar

livre, em exposição aos raios ultravioleta, os produtos farmacêuticos que tenham por

finalidade a proteção e bloqueio contra raios solares, conhecidos como protetores ou

filtros solares.

Parágrafo único - A obrigação prevista no “caput” deste artigo estende-se também

aos concessionários de serviços públicos.

Art. 2º - O Poder Executivo fará constar nos editais de procedimentos licitatórios

que  realizar  a  exigência  do  fornecimento  de  protetor  solar,  nos  casos  em  que  o

serviço contratado provocar a exposição mencionada no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Primeiramente convém esclarecer o que é, quais são as causas e as

conseqüências que podem advir desta grave doença. Câncer da pele é o crescimento

anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem

formando camadas e, dependendo da camada afetada, teremos os diferentes tipos

de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares; o

mais perigoso é o melanoma.

O carcinoma basocelular é o tipo mais freqüente e representa 70% dos casos. É

mais  comum  após  os  40  anos,  em  pessoas  de  pele  clara.  Seu  surgimento  está

diretamente  ligado  à  exposição  solar  acumulativa  durante  a  vida.  Apesar  de  não

causar metástase, pode destruir os tecidos à sua volta, atingindo até cartilagens e

ossos.

Já o carcinoma espinocelular é segundo tipo mais comum de câncer da pele, pode

se disseminar por meio de gânglios e provocar metástase. Entre suas causas, estão a

exposição prolongada ao sol, principalmente sem a proteção adequada, tabagismo,

exposição a substâncias químicas com arsênio e alcatrão e alterações na imunidade.

O melanoma é o tipo mais  perigoso,  com alto  potencial  de produzir  metástase.

Pode levar à morte se não houver diagnóstico e tratamento precoce. É mais freqüente

em pessoas de pele clara e sensível. Normalmente, inicia-se com uma pinta escura. 
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A exposição ao sol de forma inadequada pode trazer inúmeros prejuízos à pele e

ainda é a responsável pelo câncer de maior incidência no Brasil - o câncer da pele,

esta temida doença que pode até levar o paciente a óbito. Estimativas do Instituto

Nacional do Câncer (Inca) prevêem 119 mil novos casos para 2006. 

Com base em dados como este, a Sociedade Brasileira de Dermatologia - SBD - e

os diversos serviços de saúde, no âmbito estatal  ou privado, realizam campanhas

com o objetivo de diminuir, a longo prazo, a alta incidência da doença no Brasil. Um

ponto comum em todas essas ações é a necessidade de utilização de filtro solar pela

população, inclusive pelas crianças, pois as chances de desenvolvimento da doença

são reduzidas  em até  85% se os  cuidados  com a pele  forem  adotados  desde a

infância. 

Como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais agressiva na Terra, a

SBD  adverte  que  as  pessoas  de  todos  os  fototipos  devem  estar  atentas  e  se

protegerem quando expostas ao sol. A entidade recomenda que todas as medidas de

proteção sejam adotadas quando houver exposição ao sol. Atitudes como o uso de

chapéus, camisas de mangas longas e mesmo o abrigo sob guarda-sóis não são

totalmente  eficientes  sem  o  protetor  solar,  pois  deixam  passar  grande  parte  da

radiação ultravioleta. Mesmo os filtros solares devem ser reaplicados a cada duas

horas.

O universo das pessoas diariamente expostas aos raios solares vai muito além dos

distraídos banhistas que ficam nas praias e clubes se bronzeando. Um número muito

grande  de  trabalhadores  rurais  e  urbanos  -  como  é  o  caso  dos  agricultores,

pescadores, garis, carteiros, catadores de papel e trabalhadores da construção civil -,

podem adquirir o câncer de pele por exercerem atividades que são desenvolvidas ao

ar livre e sob radiação solar.

Ocorre que, como é de conhecimento geral, os bloqueadores solares custam muito

caro para os padrões salariais dos brasileiros. Muitas farmácias concedem desconto

em remédios, mas nunca nos preços dos protetores solares, que são, erroneamente,

considerados bens supérfluos.

Nosso objetivo é tornar os protetores solares mais um instrumento de segurança do

trabalho, justamente para empresas cujas atividades requerem que seus empregados
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se exponham por longos períodos aos raios solares e beneficiar os trabalhadores de

baixa-renda que se expõem todos os dias aos raios ultravioletas emitidos pelo sol,

sem condições financeiras de adquirirem esse reconhecido resguardo, adicional mas

imprescindível, que é o protetor solar. 

Sendo assim, entendemos ser oportuno o projeto de lei em questão, para que o

Estado  de  Minas  Gerais,  mostrando  preocupação  com  a  saúde  em  suas  mais

diversas áreas, dê um passo importante no combate às graves conseqüências da

exposição aos raios ultravioleta.

- 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 805/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 466/2007)

Institui a Política Estadual de Combate à Obesidade e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Combate  à  Obesidade,  com  a

finalidade  de  implementar  ações  eficazes  na  redução  de  peso  e  no  combate  à

obesidade adulta e infantil e à obesidade mórbida.

Art. 2º - Constituem diretrizes da Política Estadual de Combate à Obesidade:

I - promover e desenvolver programas, projetos e ações intersetoriais que efetivem

o direito humano universal à alimentação e nutrição adequadas;

II - combater a obesidade infantil na rede escolar;

III  -  utilizar  locais  públicos,  como  parques,  escolas  e  postos  de  saúde,  como

espaços de implementação da Política de que trata esta lei;

IV -  promover  campanhas de conscientização que ofereçam instruções básicas,

através de materiais informativos e institucionais sobre alimentação adequada;

V  -  promover  campanhas  de estímulo  ao  aleitamento  materno,  como forma  de

prevenir tanto a obesidade quanto a desnutrição;

VI - capacitar o servidor público estadual, tornando-o um agente multiplicador da

segurança alimentar e nutricional em sua plenitude;

VII  -  implementar  centros  de  diagnóstico  e  acompanhamento  dos  casos  de

sobrepeso e obesidade, integrados ao Sistema Nacional  de Vigilância Alimentar  e
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Nutricional;

VIII  -  integrar-se às  Políticas  Estadual  e Nacional  de Segurança Alimentar  e de

Saúde;

IX  -  adotar  medidas  voltadas  para  o  controle  da  publicidade  de  produtos

alimentícios  infantis,  em  parceria  com  as  entidades  representativas  da  área  de

propaganda, de empresas de comunicação, da sociedade civil e do setor produtivo.

Art. 3º - O Estado poderá celebrar convênios e parcerias com órgãos da União, de

outros Estados e Municípios, bem como com entidades da sociedade civil, visando à

consecução dos objetivos da Política Estadual de Combate à Obesidade.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Imperiosa  mostra-se  a  iniciativa  que busca  erradicar  ou  ao  menos

diminuir  um  problema  muito  freqüentemente  enfrentado  pela  população  mineira,

inclusive nas camadas menos privilegiadas da sociedade: a obesidade, responsável,

muitas vezes, pela má qualidade de vida de grande parcela dos mineiros.

Para justificar esta proposição, transmito preocupação sobre a matéria manifestada

pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade - ABESO -, através do seu

“site”:

“O  aumento  de  caráter  epidêmico  da  obesidade  no  Brasil,  afetando  todas  as

camadas sociais e regiões do País (mas, principalmente, as populações e regiões

mais carentes); a morbidez e a mortalidade cardiovascular associadas à obesidade; a

elevação dos custos para o sistema de saúde e a necessidade imediata de ações

efetivas  de  combate  à  obesidade  motivaram  um  requerimento  urgente  de

implementação  de  medidas  às  autoridades  governamentais  pela  Abeso  e  pela

Fundação Interamericana do Coração - FIC - Comitê de Síndrome Plurimetabólica.

Muito embora iniciativas anteriores da Abeso (apoiadas por outras sociedades de

obesidade da América Latina) tivessem recebido apoio formal de um compromisso de

ação do Ministério da Saúde do Brasil e de outros países latino-americanos, até o

momento medidas efetivas não haviam sido iniciadas”.

É cristalina e urgente a necessidade da implementação de uma política de combate
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à  obesidade  no  Estado,  projeto  também  levado  a  debate  nas  Assembléias

Legislativas de São Paulo e do Rio Grande do Sul, o que motivou a apresentação

desta proposta legislativa.

O art. 3º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, define que a alimentação constitui um

dos fatores determinantes e condicionantes da saúde da população,  e seu art.  6º

estabelece as atribuições específicas do SUS na vigilância nutricional e na orientação

alimentar. O direito humano à alimentação saudável é, portanto, um dever do Estado.

Entende-se que os direitos humanos são aqueles que os seres humanos possuem,

única e exclusivamente,  por  terem nascido e serem parte da  espécie humana.  O

direito  humano  à  alimentação  é  um  direito  humano  indivisível,  universal  e  não

discriminatório  que assegura a qualquer ser humano se alimentar  dignamente, de

forma saudável e condizente com seus hábitos culturais.

Para  a  garantia  desse  direito,  é  dever  do  Estado  estabelecer  políticas  que

melhorem o acesso das pessoas aos recursos para produção ou aquisição, seleção e

consumo  de  alimentos.  Essa  obrigação  se  concretiza  através  da  elaboração  e

implementação  de  políticas,  programas  e  ações  que  promovam  a  progressiva

realização  do  direito  humano à  alimentação,  definindo  claramente  metas,  prazos,

indicadores e recursos alocados para este fim.

A adoção do conceito de segurança alimentar e nutricional, em âmbito mundial, e

particularmente  como  tema  central  do  atual  governo  brasileiro,  impulsionam  a

compreensão  do  papel  do  setor  da  saúde  no  tocante  à  alimentação  e  nutrição,

reconhecidas como elementos essenciais para a promoção, proteção e recuperação

da saúde.

Nos últimos anos estamos assistindo em todo o mundo a um aumento significativo

do número de pessoas com sobrepeso e obesidade. Reportagem do jornal “Folha de

S. Paulo” (publicada no caderno “Mundo” da edição de 10/3/2004) mostra que, nos

EUA,  a  obesidade  pode  matar  mais  que  o  fumo  e  vem  se  constituindo  numa

verdadeira epidemia.

Mas o obesidade não é um problema exclusivo dos países desenvolvidos. Nosso

país, em que o combate à fome é prioridade do governo, também apresenta altos

índices  de  obesidade.  No  Brasil,  segundo  o  Ministério  da  Saúde,  as  taxas  de
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obesidade vêm crescendo desde 1975, e esse aumento, apesar de estar distribuído

em  todas  as  regiões  do  País  e  nos  diferentes  estratos  socioeconômicos,  é

proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda.

A  presença  de  novos  hábitos  alimentares  (como  o  aumento  do  consumo  de

refrigerantes e de produtos industrializados), a introdução de novos atores (como as

cadeias de “fast-food” e o “delivery”) e o baixo custo das chamadas “calorias vazias”

levam  à  população  um  grande  aporte  calórico.  Este  aporte  se  dá  de  modo

desbalanceado, com altos teores de açúcares simples e de gorduras e com poucos

nutrientes  (como  vitaminas),  num  processo  que  atinge  principalmente  mães  de

crianças de até 5 anos.

A população urbana consome maior quantidade de alimentos processados, como

carnes,  gorduras,  açúcares e derivados do leite,  em relação à área rural,  onde a

ingestão  de  cereais,  raízes  e  tubérculos  é  mais  elevada.  Soma-se  a  isso  o

sedentarismo estimulado pelas facilidades da vida contemporânea, como o transporte

automotivo, os “videogames”, os jogos eletrônicos, a televisão e - para piorar o caso -

o elevado índice de violência, que faz com que as pessoas saiam menos de suas

casas.

Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil a qualidade da alimentação é

inadequada nas camadas populacionais de baixa renda,  continua inadequada nas

camadas que registram crescimento da renda (em virtude da tendência à ingestão de

alimentos processados, etc.), mas é adequada nas camadas de alta renda, que têm

maior acesso à informação, levando a melhores hábitos alimentares e à prática de

atividades físicas regulares.

Estudos mostram que crianças e adolescentes obesos têm grande probabilidade de

se tornarem adultos obesos. Quando os hábitos são formados de maneira incorreta, o

risco de a criança se tornar obesa na adolescência é de 75%, e na vida adulta, de

40%. Assim, deve-se prevenir a obesidade tão logo a criança nasça, estimulando o

aleitamento materno.

De  acordo  com  a  Pesquisa  Nacional  de  Saúde  e  Nutrição  -  PNSN -,  existem

1.500.000 crianças obesas no Brasil. A prevalência da obesidade nas Regiões Sul e

Sudeste se aproxima do dobro da observada na Região Nordeste, ficando as Regiões
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Norte  e  Centro-Oeste  em  situação  intermediária  (Nóbrega,  1998).  Na  população

adulta,  as  mulheres  apresentam  um  índice  de  cerca  de  38%,  contra  28%  dos

homens, perfazendo uma média da população adulta de cerca de 32% de pessoas

com  peso  acima  do  ideal,  constituindo  25%  delas  casos  mais  graves.  Em  uma

pesquisa realizada nas Regiões Norte e Sul do País, esse quadro epidemiológico é

confirmado com  a  prevalência  de  4% de  sobrepeso  em  crianças  de  1  a  4  anos

(Monteiro et al., 1996).

Por  outro  lado,  a  obesidade  causada  por  problemas  hormonais  corresponde  a

menos de 10% dos casos. Estes problemas são: síndrome hipotalâmica, síndrome de

Cushing,  hipotireoidismo,  síndrome  dos  ovários  policísticos,

pseudohipoparatireoidismo,  hipogonadismo,  deficiência  de  hormônios  do

crescimento, insulinoma e hiperinsulismo.

O  custo  da  deterioração  de  hábitos  alimentares  saudáveis  é  gigantesco.  A má

alimentação  e  o  sedentarismo  são  as  principais  causas  das  chamadas  doenças

crônicas não transmissíveis, como o diabetes, a hipercolesterolemia, a hipertensão e

doenças cardiovasculares (como o infarto e o derrame). As doenças cardiovasculares

são responsáveis por 34% de todos os óbitos no Brasil. Além da interrupção precoce

da vida, o elevado custo das internações hospitalares representa um peso a mais

para a sociedade, que paga a conta através do financiamento do sistema público de

saúde.

Conto com a compreensão dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 806/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 467/2007)

Dispõe sobre a utilização pela administração pública de veículos apreendidos e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O veículo apreendido que, após a vistoria  e o exame pericial, não tiver

identificada  sua procedência  nem propriedade,  em virtude de adulteração de sua

numeração  original,  ou  não  for  reclamado  pelo  proprietário  no  prazo  de  6  (seis)
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meses a contar da data de remoção para o depósito, não sendo objeto nem peça

indispensável  de  litígio,  administrativo  nem  judicial,  poderá  ser  utilizado  pela

administração pública, em trabalho exclusivo de investigação ou repressão penal.

Art. 2° - A utilização se dará por autorização expr essa da autoridade competente,

exarada  em  regular  processo  administrativo,  podendo  ser  revogada  a  qualquer

momento.

Parágrafo único - O pedido de utilização do veículo deverá ser acompanhado de

exposição fundamentada, instruído com o laudo pericial do órgão competente, com a

vistoria  emitida  pela  Delegacia  de  Furtos  e  Roubos  de  Veículos  e  relatório

circunstanciado do seu estado de conservação e da relação de seus acessórios.

Art. 3° - A administração pública, por seu órgão co mpetente, fará a identificação do

veículo autorizado para efeito de controle, expedindo documento hábil  a permitir  a

sua circulação.

§ 1° - A autorização de uso concedida por órgão jur isdicional supre a inexistência da

autorização administrativa, bastando a sua apresentação para que seja efetuada a

imediata identificação do veículo e expedido o documento hábil para a sua circulação.

§  2° -  O  uso  de  veículo  autorizado  judicialmente  se  subordina  aos  termos  da

respectiva autorização, não se aplicando nenhuma exigência nem responsabilidade

estabelecida nesta lei.

Art. 4° - A conservação e a manutenção do veículo, bem como a fiscalização do seu

uso, são responsabilidade da administração pública.

§ 1° - Não é permitido o uso do veículo para atendi mento pessoal de autoridade ou

servidor.

§  2° -  O  uso  indevido  acarretará  a  cassação  da  auto rização  e  o  imediato

recolhimento do veículo,  sem prejuízo das responsabilidades administrativa,  civil  e

penal do servidor a cuja guarda foi o veículo confiado.

Art. 5° - O veículo inservível para qualquer fim se rá levado a leilão, observadas as

normas legais.

Art. 6° - Identificado o proprietário ou reclamado o veículo, será ele imediatamente

recolhido  e  devolvido,  observando-se  a  mesma  condição  de  conservação  que

apresentava quando da autorização de seu uso, salvo os desgastes normais que ele
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apresentaria  ainda  que  estivesse  inativo,  responsabilizando-se  a  administração

pública pelos reparos necessários.

Art.  7º  -  Não  serão alteradas as  características  do veículo,  sendo  obrigatória  a

pintura, em local visível, de prefixo próprio do órgão que o utiliza.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo minimizar a histórica carência de

recursos  da  administração  pública,  principalmente  na  área  da  segurança.

Recentemente,  o  “Jornal  do  Brasil”  publicou  matéria  denunciando  que  a  Polícia

Federal está usando mais de 300 carros apreendidos sem a documentação em dia - o

que caracteriza um absurdo o fato de o responsável pela manutenção da lei infringí-la

de tal maneira. A seguir, reproduzo a matéria do jornalista Hugo Marques, veiculada

em 27/10/2005.

“PF roda com 300 carros irregulares”

Detrans estaduais não licenciam veículos apreendidos em operações policiais. 

Alguns têm dívidas em nome de bandidos.

Brasília - Mais de 300 dos melhores carros da Polícia Federal estão em nome de

pessoas que não existem -  os  'fantasmas'  -  ou  de outras  que emprestaram seus

nomes para o crime organizado - os 'laranjas' - e até de traficantes. São veículos

“cherokees”,  “blazers”  e  pajeros,  entre  outros,  que  tem  o  uso  autorizado,

provisoriamente, pela Justiça, para as operações da PF. Só que a corporação não

consegue regularizar as pendências e obter licenciamento junto aos Detrans. 

Este é o exemplo do caos que envolve os bens apreendidos dos criminosos no

País. Na lista, há veículos de pessoas ligadas às quadrilhas dos traficantes Leonardo

Dias Mendonça e Luiz Fernando da Costa, o “Fernandinho Beira-Mar”. Os Detrans

citam multas  anteriores,  IPVA atrasado e  seguro  obrigatório  para  não conceder  o

licenciamento de veículo. São dívidas em nome dos bandidos.

Na revisão que o Ministério da Justiça está fazendo na Lei de Lavagem de Dinheiro

- a ser enviada em dezembro ao Congresso - está prevista a criação de cadastro

nacional de bens apreendidos do crime organizado para tentar resolver o problema.
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O Chefe da  Divisão de Combate ao Crime Organizado da PF,  Getúlio  Bezerra,

revelou - durante o Encontro Nacional sobre o Combate e a Prevenção à Lavagem de

Dinheiro - que os carros em nome de laranjas e fantasmas já deram dores de cabeça

aos policiais durante as ações policiais. 

Há casos em que o agente tem de mostrar a papelada provisória do juiz para o

Detran, e isso retarda a operação - confirmou Getúlio. 

Os Detrans não consideram a autorização provisória do juiz como documento legal

para o veículo trafegar. 

A  repressão  ao  crime  organizado,  na  avaliação  de  Getúlio,  poderia  ser  auto-

sustentável, se o processo fosse ágil. 

O Diretor  do  Departamento de  Recuperação de Ativos  do  Ministério  da Justiça,

Antenor Pereira Madruga Filho, diz que o sistema de apreensão,  administração e

recuperação de bens no Brasil é caótico. Para comprovar o caos, diz Madruga, basta

olhar os carros apodrecendo nos pátios das delegacias e os aviões estragando nos

hangares  dos  aeroportos.  Os  piores  administradores  de  bens  complexos  são  os

servidores públicos - afirma. 

A alienação de bens do tráfico é feita “vara a vara”, “juízo a juízo”, diz Madruga.

A  legislação  que  está  sendo  preparada  obriga  o  Estado  a  registrar  o  bem

confiscado como condição para recebê-lo. As apreensões são repassadas para as

polícias dos Estados onde foi feita a indisponibilidade. Hoje, os bens são destinados à

União.

O Governo Federal vai colocar em consulta pública a revisão da Lei de Lavagem de

Dinheiro. Além do cadastro e do bloqueio provisório de contas bancárias - que poderá

ser feito pelo gerente do banco - o governo vai acabar com os crimes antecedentes

para efeito de lavagem. Hoje, o roubo a banco, por exemplo, não antecede crime de

lavagem, e o bandido é indiciado por receptação.”

-  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.
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PROJETO DE LEI Nº 807/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 468/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de orientações de segurança e procedimento de

emergência nos recintos onde são realizados eventos que reúnam o público em geral.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna obrigatória a orientação sobre os procedimentos de emergência e as

normas de segurança às pessoas presentes em eventos realizados em ambientes

fechados que reúnam o público em geral, relacionadas com a segurança no local.

Parágrafo único - As orientações de que trata este artigo deverão ser prestadas, de

forma clara,  momentos antes do início  do  espetáculo  ou do evento,  indicando as

saídas de emergência, o local dos extintores e outras que forem oportunas para a

segurança dos presentes.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  As  estatísticas  a  respeito  de  acidentes  em  local  com  grande

aglomeração de pessoas mostram uma incidência considerável com vítimas fatais ou

gravemente feridas. Nesses casos, a rapidez no procedimento de saída do recinto

pode ser decisiva para tornar o socorro mais eficaz.

Infelizmente,  em eventos como “shows”,  apresentação em teatros  e sessões de

cinemas  não  são  fornecidas  ao  público  informações  sobre  as  saídas  e  os

equipamentos de emergência, como se faz nos aviões e nos trens.

O objetivo deste projeto de lei é estender ao público em geral essas orientações

que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem onerar as empresas concessionárias ou

os patrocinadores. O mestre de cerimônias ou o apresentador poderão repassar as

informações  propostas  ou,  se  preferirem,  gravar  a  mensagem  e  transmitir  aos

espectadores no início espetáculo.

Trata-se de um procedimento simples, mas que muito contribuirá para tornar os

eventos mais seguros, oferecendo maior tranqüilidade aos participantes.
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 808/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 470/2007)

Autoriza o Poder Judiciário a promover a reversão à atividade de seus membros

aposentados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O magistrado aposentado poderá requerer a o Presidente do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais a reversão à atividade, por meio de requerimento que será

submetido à apreciação do Órgão Especial do Tribunal.

Parágrafo único - Poderá postular a reversão à atividade o magistrado que se tiver

aposentado por tempo de serviço ou contribuição.

Art. 2° - As vantagens e os encargos inerentes ao c argo serão os mesmos quando

da  data  da  aposentadoria  do  magistrado,  respeitados  os  direitos  e  deveres

concernentes a toda a classe, que se estenderão ao magistrado reverso.

Art. 3° - O Juiz que, por ato do Presidente do Trib unal, reingressar na carreira, será

designado para qualquer comarca na entrância correspondente à que se aposentou,

tornando-se sem efeito o ato, no caso da não-entrada em exercício até 30 dias após a

sua publicação.

Art. 4° - A antigüidade do magistrado cuja reversão  for aprovada será contada da

data da nova entrada em exercício na carreira.

Art.  5° -  O  magistrado  que  reingressar  na  carreira  poderá  requerer  a  sua

aposentadoria  somente  após  dois  anos  de  exercício  contados  da  data  do  seu

reingresso.

Art.  6° -  O  magistrado  cuja  reversão  for  aprovada  t erá  de  freqüentar  curso

apropriado fornecido pela Escola Judicial, antes de assumir a comarca.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: A reversão à atividade do magistrado aposentado configura instituto
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jurídico já adotado por outros tribunais do País, como o Estado do Rio de Janeiro. É

uma forma de reaproveitamento dos magistrados que se encontram aposentados e

ainda tenham condições de prestar relevantes serviços à sociedade em geral.

Há que se considerar, também e principalmente, o aspecto econômico da medida,

que  é  positivo  para  o  Poder  Judiciário  e  para  os  cofres  do  Estado,  pois,  com  o

aproveitamento  do  magistrado  aposentado,  evitar-se-ia  a  contratação  de  novos

profissionais.

Pelo exposto, e considerando finalmente que da proposta não advirá ônus ao erário

publico  estadual,  pelo  contrario  obter-se-á  economia  de  verbas  publicas,  espero

contar com a anuência dos nobres colegas parlamentares à aprovação deste projeto

de lei. 

- 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 N° 809/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 471/2007)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  fabricantes  de  aparelhos  celulares  e  as

operadoras  de  telefonia  celular  informarem  seus  usuários  sobre  os  riscos  para  o

organismo  humano decorrentes  da  utilização de seus  produtos  ou  serviços  e  dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam os fabricantes de telefones celular es e as operadoras de telefonia

celular obrigados a informar seus clientes sobre os danos que podem ser causados

ao organismo humano pela utilização de seus produtos ou serviços.

Art. 2º - Os anúncios publicitários das empresas referidas no art. 1º, veiculados na

imprensa, no rádio e na televisão, deverão trazer informações sobre os danos que

podem ser causados ao organismo humano pela utilização de telefones celulares.

§ 1º  -  Os fabricantes de telefones celulares,  além do disposto no “caput”  deste

artigo, ficam obrigados a informar as possíveis conseqüências danosas do uso de

seus produtos nos manuais de instruções de seus aparelhos.

§ 2º - As operadoras de telefonia celular, além do disposto no “caput” deste artigo,

ficam obrigadas a informar os danos que podem ser causados ao organismo humano
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pela  utilização  de  aparelhos  celulares  em  todos  os  extratos  telefônicos  de  seus

clientes.

Art. 3º - As empresas terão o prazo de noventa dias para cumprir o disposto nesta

lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação:  Impulsionado  por  inúmeras  pesquisas  realizadas  por  todo  o  globo

terrestre sobre os efeitos nocivos das radiações emitidas pelos aparelhos de telefonia

celular, venho, perante meus nobres colegas, apresentar este projeto de lei.

A Lei Federal nº 8.078, de 1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor, é

extremamente clara quando trata a matéria, estabelecendo em inúmeros dispositivos

ser  direito  do  consumidor  receber  informações  precisas  acerca  dos  malefícios

causados por produtos ou prestações de serviços que agridam a saúde, como, por

exemplo, os aparelhos celulares.

Vale destacar  o art.  4º  da referida lei,  onde está consubstanciado o objetivo da

Política Nacional de Relações de Consumo, que determina:

“Art.  4º  -  A  Política  Nacional  de  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo”. 

Sobre os direitos básicos do consumidor, o art. 6º do mesmo instrumento normativo

impõe:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas

no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - (...)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,

coletivos e difusos”.
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Quanto ao papel dos fornecedores de produtos ou serviços colocados no mercado

de consumo, é imprescindível transcrever os arts.  9º e 10 da lei  supracitada, que

dispõem:

“Art. 9º - O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos

à saúde ou segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito

de sua nocividade ou periculosidade,  sem prejuízo da adoção de outras  medidas

cabíveis em cada caso concreto.

Art.  10 -  O fornecedor  não poderá colocar no mercado de consumo produto ou

serviço  que  sabe  ou  deveria  saber  apresentar  alto  grau  de  nocividade  ou

periculosidade à saúde ou segurança.

§ 1º - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no

mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá

comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,

mediante anúncios publicitários.

§ 2º - (...)

§ 3º - Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços

à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municípios deverão informá-los a respeito”.

Esclarecido que os efeitos nocivas que esta proposição visa a prevenir enquadram-

se na lei  que trata  do direito  do  consumidor,  destacando os direitos  destes  e os

deveres dos fornecedores de produtos ou serviços, importante faz-se o destaque do

art. 24, incisos V e VIII, da Constituição Federal, que determinam ser competência

concorrente do Estado legislar  sobre produção e consumo e responsabilidade por

dano  ao  consumidor,  respectivamente,  não  se  tratando,  portanto,  de  matéria

reservada à competência legislativa da União.

Esta assertiva é corroborada pelos arts. 266 e 267, “caput” e inciso IV, da Carta

Magna do Estado, que dispõem ser o Estado responsável pela promoção de ação

sistemática em defesa do consumidor, garantindo-lhe saúde, segurança e o exercício

do direito à informação, podendo, para tanto, intervir no domínio econômico por meio

do planejamento de uma política de consumo.

No mérito,  a  proposição  justifica-se,  já  que  tem  fulcro  em  estudos  de  diversos
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pesquisadores sobre a influência nociva de ondas eletromagnéticas na constituição

bioquímica dos seres humanos, considerando fatores como proximidade (do aparelho

e antenas), tempo de exposição à radiação, intensidade desta, etc. Segundo esses

estudos, as crianças são as maiores prejudicadas.

Sem dúvida, mostra-se vital um maior esclarecimento, por parte das operadoras de

telefonia celular, sobre os malefícios decorrentes da superexposição do organismo

humano,  principalmente  no  caso  dos  mais  jovens,  pois  são  mais  sensíveis  às

microondas emitidas pelos aparelhos celulares.

Entre  os  estudos  acima  citados  podemos  citar  o  do  Dr.  Gerard  Hyland,  da

Universidade  de  Warwick,  Coventry,  na  Inglaterra,  e  do  Instituto  Internacional  de

Biofísica, de Neuss-Holzheim, na Alemanha, que, em um relatório dirigido ao comitê

Scientific Technologic Options Assessment - Stoa -, da União Européia, demonstra

preocupação  com  as  maiores  possibilidades  de  crianças  pre-adolescentes

apresentarem problemas de saúde devido à exposição às microondas dos aparelhos

celulares. Diz ele que o risco (potencial) se dá, entre outras, pelas razões a seguir

enumeradas: a maior atividade mitótica (relativa à divisão celular) das células de uma

criança torna-a mais suscetível a danos genéticos; e o sistema nervoso ainda em

desenvolvimento  e  o  grau  de  atividade  das  ondas  cerebrais  de  uma  criança

(particularmente de uma criança epiléptica) torna-a mais vulnerável que um adulto à

agressão dos pulsos de microondas usados no sistema GSM.

Depreende-se que a atividade mitótica mais acelerada propicia, por exemplo, que

uma doença como o câncer se desenvolva de forma mais rápida e devastadora.

Pelo exposto,  mostra-se inafastável  a necessidade de serem prestadas  maiores

informações  aos  consumidores  de  aparelhos  celulares,  para  que  possam,

considerando os efeitos por eles causados, decidir se realmente querem utilizá-los.

O  reconhecimento  da  importância  da  matéria  ocorre  inclusive  nos  manuais  de

instruções dos aparelhos celulares, como os da Nokia, grande empresa do setor, que

prescreve cuidados especiais aos usuários de seus produtos.

Pretendo,  com  esta  proposição,  dentro  da  competência  que  é  conferida  aos

parlamentares desta Casa, salvaguardar o direito de informação dos consumidores

de telefonia celular, esclarecendo, por fim, os danos que o organismo humano pode
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vir a sofrer com a utilização de aparelhos celulares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 810/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 582/2007)

Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado, na microrregião de Turmalina, o Pólo de Desenvolvimento do

Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.

Parágrafo  único  -  Integram  o  Pólo  de  Desenvolvimento  criado  por  esta  lei  os

Municípios de Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte, Capelinha, Itamarandiba,

Carbonita, Leme do Prado e Veredinha, sendo Turmalina o Município-sede do pólo.

Art.  2º  -  Receberão  incentivos  e  benefícios  fiscais  destinados  a  estimular  o

desenvolvimento socioeconômico da região, na forma prevista nesta lei, as empresas

industriais  e  comerciais  instaladas  nos  Municípios  integrantes  do  Pólo  de

Desenvolvimento que venham a expandir suas atividades e as que neles venham a

instalar-se.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas referidas no art. 2º:

I  -  a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual competente,

compreendendo estudos de solo, de terraplenagem e de redes de energia elétrica, de

telecomunicações, de água e esgoto e de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura pelos diversos

órgãos da administração pública estadual direta ou indireta para a implementação dos

projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições especiais para o

financiamento  de  ações,  projetos  e  iniciativas  relacionados  com  a  produção  e  a

comercialização de móveis.

Art.  4º  -  O  Estado  de  Minas  Gerais  fica  autorizado  a  conceder  às  empresas

referidas no art. 2º os seguintes benefícios fiscais: 

I - redução da carga tributária do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
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de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  para  até  12%  (doze  por  cento)  nas

operações internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos utilizados

nas fases de produção e industrialização de móveis, observados os prazos, as formas

e as condições estabelecidas em regulamento;

II  -  concessão  de  período  de  carência  de  dois  anos,  contado  do  início  das

atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas empresas integrantes do

Pólo de Desenvolvimento, findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas

mensais, iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do

terceiro  ano,  a  recolher  o  imposto  nos  prazos  e  nas  condições  estabelecidas  na

legislação em vigor;

III  -  concessão de incentivos  fiscais  relativos  a tributos  de  competência  federal,

mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os Municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º poderão, a seu

critério,  mediante  lei  municipal,  conceder  benefícios  fiscais  às  empresas  que

implantarem projetos industriais em seus territórios.

Art.  6º  -  Os  benefícios  fiscais  previstos  nesta  lei  serão  concedidos  mediante  o

cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições estabelecidas no art. 14 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa, semestralmente,

os  dados  estatísticos  relativos  ao  Pólo  de  Desenvolvimento  criado  por  esta  lei,

incluindo o número de empresas atendidas e o montante de recursos liberados pelas

linhas de crédito oficiais.

Art. 8º - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e dos benefícios

fiscais previstos nesta lei remeterá ao Governo do Estado e à Assembléia Legislativa,

anualmente, seu balanço geral.

Art.  9º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício financeiro subseqüente.

Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 3° serão concedidos de forma
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gradativa, observada a disponibilidade orçamentária.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem apresentando expressiva

expansão, compondo-se de mais de 6 mil empresas, e colocando o Estado em 5º

lugar em termos de faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em

diferentes regiões e têm contribuído para a geração de empregos e o aumento da

renda.

A proposição  que  apresentamos,  ao  instituir  oficialmente  o  pólo  moveleiro  de

Turmalina,  busca fazer  justiça à região  e incentivar  a expansão dessa importante

atividade econômica. Esse Município e a região, especificamente, contêm cerca de

120.000ha  de  área  plantada  de  eucalipto,  18  pequenas  fábricas  de  móveis  em

Turmalina e 40 na região, gerando cerca de 600 empregos diretos.

Além disso,  o Município é sede de uma delegacia do Sindicato da  Indústria  de

Móveis e Similares - Sindimov.

Por essas razões e porque a região de Turmalina, com sua indústria moveleira,

muito tem contribuído para o crescimento econômico regional, conto com o apoio da

Casa para a aprovação desta proposição.

Relativamente à iniciativa parlamentar, a proposição encontra amparo no art. 65,

“caput”, da Constituição do Estado, tendo em vista que a matéria não está reservada

a órgão ou Poder. Ressalte-  se que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou

acerca da possibilidade de iniciativa do Parlamento no processo legislativo relativo à

matéria tributária.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 811/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 719/2007)

Dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do

ICMS  dos  estabelecimentos  que  comercializem  produtos  falsificados,

contrabandeados ou de origem duvidosa, na hipótese que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Será cassada a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

do  estabelecimento  que  comercializar,  adquirir,  estocar  ou  expuser  produtos

falsificados, contrabandeados ou de origem duvidosa, industrializados ou não.

Art. 2º - A não-conformidade tratada no art. 1º será apurada na forma estabelecida

pela Secretaria da Fazenda e comprovada por laudo pericial elaborado por órgão ou

entidades capacitadas, credenciadas ou conveniadas com o governo do Estado.

Art. 3º - A falta de regularidade da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS

inabilita  o  estabelecimento  à  prática  de  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias e de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal

e de comunicação.

Art. 4º - A cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS,

prevista  no  artigo  1º,  implicará  aos  sócios  do  estabelecimento  penalizado,  sejam

pessoas físicas, sejam jurídicas, em conjunto ou separadamente:

I  -  o  impedimento  de  exercerem  o  mesmo ramo de  atividade,  mesmo que  em

estabelecimento distinto daquele;

II - a proibição de entrarem com pedido de inscrição de nova empresa, no mesmo

ramo de atividade;

Parágrafo único - As restrições previstas nos incisos I e II prevalecerão pelo prazo

de dez anos, contados da data da cassação.

Art. 5º - O Poder Executivo poderá divulgar, por meio do diário oficial do Estado, a

relação dos estabelecimentos comerciais penalizados com base no disposto nesta lei,

fazendo constar os respectivos Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ -,

nome completo dos sócios e endereços de funcionamento.

Art.  6º  -  As  disposições  desta  lei  aplicar-se-ão,  indistintamente,  ao  comércio,  à

indústria, ao importador, ao exportador e aos armazéns de estocagem.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gustavo Corrêa

Justificação: Esta proposição é apresentada diante da necessidade de impedir que

os  produtos  tachados  como piratas  encontrem  espaço  para  a  comercialização.  A

continuidade impune dessa comercialização gera concorrência desleal, tendo como
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conseqüência desestímulo dos contribuintes que mantêm suas atividades comerciais

regulares, dentro dos padrões legais exigidos. Essa prática é claramente definida em

nosso ordenamento jurídico como crime contra a ordem econômica e tributária. 

Este  projeto  de  lei  visa  coibir,  em  todas  as  suas  formas,  o  comércio  ilegal  de

produtos  piratas,  falsificados  ou  de  origem  duvidosa,  ou  ainda  contrabandeado,

protegendo  assim  a  indústria  que  recolhe  impostos  para  produzir  e  comercializar

produtos que levam sua marca comercial, bem como proteger o autor dos direitos e

contribuir  para  o  cumprimento  da  legislação  pertinente  aos  direitos  autorais  e  de

marcas e patentes.

Com essa medida, estaremos também prestando importante ajuda às autoridades

constituídas  no  combate  ao  comércio  de  produtos  ilegais,  fornecendo  ferramenta

indispensável e suprindo, em parte, a lacuna das leis que impedem o fechamento dos

estabelecimentos autuados.

Dessa  forma,  este  projeto  de  lei,  estará,  dando  respaldo  ao  consumidor  final,

protegendo-o e, de outro lado, fornecendo garantia à Fazenda Estadual em relação

às receitas tributárias, fechando a torneira da sonegação e coibindo a evasão fiscal.

Outro aspecto importante que sugere a aplicação do projeto de lei em tela é, sem

dúvida, a sua contribuição para a geração de renda e emprego. O emprego formal, à

medida  da  vigência  e  execução  decorrentes  da  aprovação  do  projeto  de  lei  em

questão,  deverá  retomar  um  crescimento  proporcional  à  eliminação  do  comércio

pirata e do contrabando.

Com certeza, aos primeiros sinais de saneamento da pirataria e do contrabando e,

conseqüentemente, do incremento econômico, tanto na geração de emprego quanto

na arrecadação tributária, os resultados da aplicação da lei chamarão a atenção das

autoridades tributárias, administrativas e até policiais de todo o País.

- 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 812/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 324/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias instalarem bebedouros

e sanitários nos locais de atendimento ao público.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições bancárias obrigadas a instalar, em suas agências e

postos de atendimento ao público,  bebedouros e sanitários  masculino e feminino,

com o respectivo lavatório, para utilização gratuita dos usuários em geral.

Parágrafo único - Os bebedouros e sanitários devem ser instalados de maneira que

atendam também às necessidades dos deficientes físicos.

Art.  2º  -  Para  o  cumprimento  do  disposto  nesta  lei,  sujeitam-se  as  instituições

bancárias aos seguintes prazos:

§  1º  -  A instalação  dos  bebedouros  deverá  ser  efetivada  no  prazo  máximo de

noventa dias a partir desta lei, sob pena de multa diária de 50 UFEMGs (cinqüenta

Unidades  Fiscais  do  Estado de  Minas  Gerais)  por  agência  bancária  ou  posto  de

atendimento  em  que  não  houver  sido  instalado  o  equipamento,  até  o  efetivo

cumprimento da obrigação.

§ 2º - A implantação dos sanitários deverá ser concluída no prazo máximo de cento

e oitenta dias a partir desta lei, sob pena de multa diária de 100 UFEMGs por agência

bancária ou posto de atendimento em que não houver sido instalado o benefício, até

que este seja implantado.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Zé Maia

Justificação:  Em  que  pese  aos  expressivos  investimentos  em  tecnologia

promovidos pelos Bancos nos últimos anos, não se pode negar que o atendimento

direto e pessoal ao cliente-usuário continua sendo - e sempre será - o principal modo

de relacionamento entre ambos.

Prova disso são as estatísticas que comprovam que mesmo diante do verdadeiro

“mundo virtual”, cada vez aumentam mais as filas para atendimento nas agências e

nos  postos  de  atendimento  bancário  no  País,  notadamente  no  Estado  de  Minas

Gerais.

Ocorre  que  as  agências  bancárias  não  dispõem  de  infra-estrutura  para  que os

usuários nelas permaneçam pelo tempo necessário para o efetivo atendimento. Um

dos itens que causam maior desconforto a estes é, sem dúvida, a inexistência de
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sanitários, absolutamente necessários ao atendimento das necessidades fisiológicas

mais básicas do ser humano. Já os bebedouros possibilitarão às pessoas ter acesso

a esse líquido vital que é a água, devidamente tratada, principalmente pelo fato de o

Brasil ser um país com clima predominantemente tropical, o que prioriza o consumo

da água por parte de seus habitantes.

Outrossim,  estudos  comprovaram  que  as  cédulas  de  dinheiro  contêm  uma

quantidade  impressionante  de  bactérias,  sendo  mais  freqüente  encontrar  as  do

gênero Staphylococcus, que, se alcançarem a corrente sanguínea, são capazes de

causar septicemia, infecção que pode levar à morte.

Assim,  tendo  em  vista  a  importância  do  que  se  propõe,  espera  este  Deputado

contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 813/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 326/2007)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Santa  Vitória  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Vitória o

imóvel constituído de terreno urbano, com àrea de 1.385 m² (mil trezentos e oitenta e

cinco metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob nº 22.433, a fls.

115 do livro 3-AG, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se a construção de

um centro de apoio e geração de empregos.

Art. 2º - O imóvel de que se trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,

decorrido o prazo de três anos contados da data de lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Zé Maia
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Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei foi doado ao Estado em 1955,

pelo Município de Santa Vitória, mediante escritura pública, com o fim expresso de ali

se construir um grupo escolar. 

Atualmente o referido imóvel encontra-se abandonado. Em razão disso, o Prefeito

de Santa Vitória pleiteia seja o bem transferido ao domínio municipal, para que se

possa ali instalar um centro de apoio e geração de emprego.

Dado o significado social da proposição, estamos certos de que os nobres colegas

parlamentares darão o imprescindível apoio à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 814/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 696/2007)

Dá a denominação de Guilherme Simão Nunes ao trecho rodoviário que liga os

Municípios de Iturama e União de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica denominado Guilherme Simão Nunes o trecho rodoviário que liga os

Municípios de Iturama e União de Minas. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Zé Maia

Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem como finalidade denominar o

trecho rodoviário que liga os Municípios de Iturama e União de Minas em homenagem

a Guilherme Simão Nunes.

Nascido em 1915, na Fazenda Furnas de São Domingos, foi casado com Maria

Garcia Nunes, com quem teve nove filhos.

Em certa ocasião, Guilherme Simão Nunes teve um sonho, em que viu em parte da

sua fazenda uma cidade com casas azuis. Alguns anos depois, loteou suas terras,

dando início à sede de União de Minas. Lutou sem descanso para ver a localidade

crescer  em  paz,  união  e  progresso.  Seu  entusiasmo  era  tanto  que  conseguia

transmiti-lo ao povo por meio de seus atos, incentivando a todos.

Foi  vereador  de  Iturama  quando  União  de  Minas  era  ainda  distrito  dessa
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municipalidade.

Apesar de pouco estudo, era um homem inteligente e sociável, que primava por

idéias positivas e reais, além de caráter nobre. Faleceu em 1995.

Consideramos merecida a homenagem de perpetuar seu nome com a denominação

da rodovia que liga os Municípios que marcaram sua existência, para o que contamos

com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 815/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.627/2007)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Conquista  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conquista o

imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área de 10.000m2 (dez mil metros

quadrados), situado nesse município e registrado sob nº 3.027, a fls. 271 do livro 3-E,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se a implantação de uma

unidade de estudos ambientais, turísticos e astronômicos.

Art.  2º  -  O  imóvel  de  que  trata  esta  lei  reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  se,

decorrido o prazo de três anos contados da sua transferência, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Zé Maia

Justificação:  O  terreno  a  que  se  refere  o  projeto  foi  doado  por  particulares  ao

Estado em 1950, e nele por vários anos funcionou a Escola Estadual Odilon Behrens.

Com  o  advento  da  municipalização  do  ensino  público  fundamental,  a  escola  foi

totalmente abandonada e encontra-se em ruínas.

Diante dessa situação, tendo em vista a localização privilegiada do imóvel, próxima
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à  nascente  do  córrego  Lageado,  que  abastece  a  cidade  de  Conquista,  a

administração municipal pretende ali implantar uma unidade de estudos ambientais,

turísticos e astronômicos, bem como, com recursos do Governo Federal, o Projeto

Lageado, voltado para a recuperação dos mananciais e da mata ciliar.

A transferência de domínio do terreno ao patrimônio do Município de Conquista é

imprescindível para que se possa efetivar esse intento de relevante interesse popular.

Para  tanto,  é  mister  que  esta  Casa  Legislativa  conceda  autorização  ao  Poder

Executivo do Estado por intermédio de lei ordinária.

- 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 816/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 674/2007)

Institui o Dia de Conscientização quanto ao Vitiligo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia de Conscientização quanto ao Vitiligo, a ser realizado,

anualmente, no dia 1º de outubro.

§ 1º - Na data instituída nesta lei, o Estado promoverá eventos para esclarecer a

sociedade  e  os  especialistas  de  saúde  quanto  ao  vitiligo,  buscando  combater  o

preconceito e desmistificar a doença.

§ 2º - Recaindo o dia 1º de outubro no sábado ou no domingo, os eventos serão

transferidos para a segunda-feira.

Art.  2º  -  O  Estado  poderá  buscar  parcerias  junto  a  entidades,  associações,

psicólogos, sociólogos e pedagogos para realização dos eventos de que trata esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  Nossa  proposta  tem  por  finalidade  dar  maior  atenção  à

conscientização e ao tratamento da doença. Reportagem no jornal “BH das Gerais”,

edição de setembro e outubro de 2005, traz matéria esclarecedora sobre o assunto.

O vitiligo é uma doença de causa ainda desconhecida que afeta 1% da população.

Manifesta-se em qualquer idade, em ambos os sexos e em todas as raças, sendo que
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traumas emocionais poderiam atuar como fatores de desencadeamento ou agravação

da doença. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de melanócitos

(células) responsáveis pela formação do pigmento melanina, que dá cor à pele. Elas

não apresentam sintomas, e a superfície da pele permanece normal, exceto pela falta

de cor. As manchas típicas do vitiligo são brancas, com total ausência de pigmento, e

podem apresentar um fino halo pigmentado ao seu redor. Atinge, principalmente, as

pálpebras, o entorno da boca, as extremidades dos membros, os cotovelos e joelhos.

Não há como prever a evolução da doença, que pode permanecer estável durante

anos,  voltar  a  se  desenvolver  ou  regredir  espontaneamente.  O  grau  de

comprometimento emocional pode acabar interferindo negativamente na evolução da

doença.

Cuba é considerado um país de referência no tratamento da doença e emprega a

melagenina, medicação retirada do extrato placentário. Entretanto, não há estudos

científicos bem controlados, que comprovem a eficácia desse tratamento. Enfim, com

a evolução da medicina, expande-se também o tratamento de várias doenças, como

o vitiligo, e seriam de bom alvitre maiores esclarecimentos sobre a doença. Em face

do exposto, conto com a aprovação dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 817/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.762/2007)

Dispõe sobre instalação de brinquedotecas em Hospitais,  Clínicas,  Unidades de

Saúde e outros Estabelecimentos Similares, para atendimento pediátrico em regime

de internação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criadas as brinquedotecas em todos os Hospitais, Clínicas, Unidades

de  Saúde,  bem  como  em  quaisquer  outras  Unidades  de  Saúde  similares

estabelecidas no Estado de Minas Gerais, que ofereçam atendimento pediátrico em

regime de internação e ambulatorial.

Art. 2º - Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta lei, o espaço provido de

brinquedos e jogos educativos, contadores de histórias e recreadores, visando a uma
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melhor reabilitação e socialização dos pacientes, e estimulando o desenvolvimento

infantil.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a qualquer hospital de

média  e  alta  complexidade  que  ofereça  atendimento  pediátrico  em  regime  de

internação ou ambulatorial.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: Nos diversos estabelecimentos de saúde instalados em nosso Estado,

podemos  constatar  que  o  tratamento  das  crianças  é  mais  eficaz  quando  vem

acompanhado de brincadeiras e jogos educativos. Assim, impõe-se que a questão em

tela  tenha  tratamento  adequado  à  importância  de  que  se  reveste:  a  efetiva

implementação de brinquedoteca nos Hospitais, Clínicas, Unidades de Saúde, bem

como  em  estabelecimentos  similares,  que  ofereçam  atendimento  pediátrico  em

regime de internação.

Diante  da  importância  da  matéria,  já  que  trata  de  recuperação  de  crianças,  e

conforme Lei Federal de nº11.104, de 2005, somente resta a este Deputado solicitar o

apoio imprescindível dos dignos pares para que seja aprovado o 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 N° 818/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 72/2007)

Estabelece  condições  para  as  instituições  particulares  de  ensino  fundamental,

médio e superior do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam asseguradas pelas instituições particulares de ensino fundamental,

médio e superior do Estado a concessão do certificado de conclusão de curso e a

permissão  de  participação  das  formalidades  de  formatura,  aos  alunos  que  não

conseguiram quitar suas dividas em tempo hábil.

Parágrafo único - Os pais dos alunos em débito, ou quem de direito, assumirão

compromisso de fazer um acordo com a direção das instituições, para quitação da
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dívida, conforme disposto no art. 1º desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gilberto Abramo 

Justificação:  O objetivo deste projeto é fazer com que as instituições de ensino

sejam  mais  flexíveis  frente  às  dificuldades  financeiras  enfrentadas  por  diversos

alunos.

A legitimidade desta  proposta,  a  qual  estabelece condições para  as  instituições

particulares de ensino fundamental, médio e superior, deve-se ao fato de procurar

assegurar  a concessão do certificado de conclusão de curso e  a participação na

formatura dos alunos que não conseguiram quitar sua dívida em tempo hábil. 

O objetivo do projeto é assegurar  direitos aos alunos e também fazer  com que

cumpram  seus  deveres,  quitando seus  débitos.  Com  isso  não  haverá  estímulo  à

inadimplência.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 819/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 665/2007)

Institui a Semana de Conscientização sobre o Tratamento da Fibrose Cística.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  de  Conscientização  sobre  o  Tratamento  da

Fibrose  Cística  ou  mucoviscidose,  a  ser  comemorada,  anualmente,  na  primeira

semana de setembro.

§ 1º - Na semana instituída nesta lei, o Estado promoverá palestras para esclarecer

a sociedade sobre a fibrose cística e incentivará o tratamento da doença através de

campanhas, levando a sociedade a conhecer suas diversas formas de tratamento.

§ 2º - Na semana instituída, o Estado poderá promover parceria com a Associação

Mineira de Assistência à Mucoviscidose - Fibrose Cística - AMAM - para realização de

eventos relacionados a essa doença.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.
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Gilberto Abramo

Justificação:  Nossa  proposta  tem  por  finalidade  seja  dada  maior  atenção  ao

tratamento da doença, para se evitarem lesões irreversíveis e, muitas vezes, a morte,

devido  a  diagnóstico  tardio,  por  falta  de  conhecimento.  A  fibrose  cística  ou

mucoviscidose é uma doença hereditária mais freqüente na infância, caracterizada

por infecção e obstrução do aparelho respiratório e insuficiência do pâncreas, além de

elevados níveis  de eletrólitos no suor.  As pessoas com fibrose cística têm o suor

salgado, devido à diminuição do funcionamento dos canais de cloro das células dos

ductos sudoríparos.  Esta alteração dificulta  a absorção do cloro e do sódio  pelas

células ductais, fazendo com que o suor aflore na pele com quantidade de sal maior

do que a normal. Essas pessoas podem se desidratar mais facilmente com o calor,

devido à maior perda de sal pelo suor.

A Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose,  em seu jornal datado de

janeiro, fevereiro e março de 2005, traz matéria sobre a fibrose cística,  na qual o

Chefe do Ambulatório de Fibrose Cística do Centro Geral de Pediatria esclarece: “A

fibrose cística se caracteriza pela produção de secreções espessas por glândulas

localizadas no pâncreas, pulmões, além de outros órgãos. Nos pulmões, a secreção

espessa e pegajosa produzida torna-se terreno fértil para que bactérias venham se

fixar  e  multiplicar,  provocando  infecções  brônquicas.  Normalmente,  a  infecção

pulmonar aparece de maneira gradual e, no início, provoca sintomas discretos, como

diminuição  do  apetite,  perda  de  peso,  aumento  da  tosse,  entre  outros.  Um  dos

objetivos mais importantes do tratamento da fibrose cística é o controle da infecção

pulmonar”. No editorial do mesmo jornal, observa-se: “A falta de uma definição clara

de  qual  instituição  é  responsável  pela  prestação  da  assistência  ambulatorial  e

hospitalar aos fibrocísticos em Minas Gerais tem trazido prejuízos ao tratamento dos

pacientes e ao apoio aos familiares”.

Em vista do alcance social do projeto, solicitamos o apoio dos nobres pares para

sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 820/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 667/2007)

Institui a Semana de Conscientização do Tratamento da Psoríase.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização do Tratamento da Psoríase, a

ser comemorada, anualmente, na semana que inclua o dia 29 de outubro.

Parágrafo único - Na data instituída por esta lei, o Estado promoverá palestras para

esclarecer  a  sociedade  sobre  a  psoríase  e  a  artrite  psoriática,  doenças  ainda

incuráveis, porém não contagiosas e não letais e, especificamente, promoverá estudo

contra o preconceito e a desmitificação da doença.

Art. 2º - O Estado regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados a

partir da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  A psoríase,  doença  de  pele  de  causa  ainda  desconhecida,  atinge

homens e mulheres de todas as raças, na faixa etária que vai dos 20 aos 40 anos.

Tanto  a  psoríase como a artrite  psoriática são tidas como incuráveis,  porém não

contagiosas, não letais.

A psoríase  provoca  lesões  avermelhadas  e  escamosas  em  diversas  partes  do

corpo, dando a impressão de contagiosa, e aí vem o preconceito.  A Organização

Mundial de Saúde - OMS -, a pedido da Confederação Européia de Portadores de

Psoríase, institui o dia 29 de outubro, data definitiva para informar que 125 milhões de

pessoas no mundo são afetadas pela psoríase e artrite psoriática.

Assim,  entendemos  que  Minas  Gerais  deverá  entrar  neste  cenário  com  lei

específica, promovendo a Semana de Conscientização do Tratamento da Psoríase,

que inclua o dia 29 de outubro, para coincidir com dia da Organização Mundial de

Saúde.  O  objetivo  da  Semana  é  desmitificar  a  doença,  mostrando  que  pessoas

portadoras da psoríase não são diferentes das demais.

O tratamento da psoríase, tendo em vista o avanço da medicina, deve ser divulgado

e esclarecido. Ante os fatos, entendemos que uma semana dedicada a esse assunto
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será benéfica a todos.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 821/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.681/2009)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ponte  Nova  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  -  Fica o Poder  Executivo  autorizado a doar  ao  Município de  Ponte  Nova

imóvel com área de 25.500m² (vinte e cinco mil  e  quinhentos metros quadrados),

situado nesse Município, registrado sob o nº 14.018, a fls. 282 do Livro 3-T, sob o

número de ordem 39.481, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ponte

Nova.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se a

promover a regularização fundiária da área.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Fred Costa

Justificação:  O  Município  de  Ponte  Nova  está  implementando  o  Programa  de

Melhoria das Condições de Habilitabilidade em parceria com o governo federal.  O

referido  programa  prevê  intervenções  de  recuperação  de  áreas  degradadas,

contenções  de  encostas,  serviços  de  saneamento,  entre  outros,  além  da

regularização  dos  locais  atendidos  pelas  obras.  Cerca  de  mil  famílias  serão

diretamente beneficiadas pelo programa.

Uma das áreas, localizada às margens da Rodovia MG-329, na parte urbana da via,

desocupada pelo DER-MG, foi objeto de ocupação irregular por parte de 47 famílias.

O local é conhecido como Vila Lana, desde a ocupação. 

Em 26/11/84, o então Diretor do DER-MG, Dr. Antônio Alberto Canabrava, assinou

um  documento  para  destinar  a  administração  da  parte  ocupada  do  trecho  ao

Município de Ponte Nova, dada a sua característica urbana e a ocupação existente.
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Entretanto, como não ocorreu de forma regular e legal a transferência da área para

o  Município,  o  pequeno  trecho,  mesmo  que  o  órgão  estadual  não  atue  nele

diretamente, continua registrado em nome do DER-MG.

Nosso  propósito  é  solicitar  desta  Casa  Legislativa  posicionamento  favorável  à

transferência da área ao Município de Ponte Nova, para que a municipalidade possa

promover a regularização fundiária.

Assim, contamos com o apoio dos nobres pares ao projeto de lei em apreço

- 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 822/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.081/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Antialcoólica Lar Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Antialcoólica Lar Feliz,

com sede no Município de Santana do Jacaré.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de março de 2011.

Duarte Bechir

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Antialcoólica  Lar  Feliz,  com  sede no Município  de  Santana do Jacaré, em pleno

funcionamento  desde  30/10/2006.  A  entidade  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins

lucrativos,  com  duração indeterminada,  e  tem  como finalidade recuperar  pessoas

doentes  do  álcool,  levar  a  mensagem  a  todos  o  que  sofrem,  dar  apoio,  realizar

reuniões de tratamento totalmente de graça e mostrar à sociedade a gravidade do

problema, tanto no local como nas cidades vizinhas. Pretende-se, com este projeto,

assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  das  suas

atividades assistenciais, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na

Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento
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Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº  294/2011,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e aos Diretores-Gerais do DNIT e do DER-

MG pedido de providências para o asfaltamento da estrada que liga o Município de

Iguatama ao de Doresópolis. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 295/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Terceira Igreja Batista de Belo Horizonte pelos 75 anos

de sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 296/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Carlos Melles, Secretário de Transportes, por sua

eleição  para  o  cargo  de  Presidente  do  Conselho  Nacional  de  Secretários  de

Transportes.

Nº 297/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor da Empresa

Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - no Estado, por ter a Diretoria Regional de

Minas  Gerais  alcançado,  pelo  segundo  ano  consecutivo,  o  1º  lugar  no  Plano  de

Indicadores e Metas Corporativas do Gerenciamento de Competências e Resultados

da ECT. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  298/2011,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  o  Sr.  Virmondes  Rodrigues  Junior,  Reitor  da  Universidade

Federal do Triângulo Mineiro, por sua atuação junto ao Ministério da Educação que

culminou na aprovação da criação do câmpus dessa Universidade em Araxá. (- À

Comissão de Educação.)

Nº 299/2011, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja encaminhado

ao Presidente da Cemig pedido de informações sobre as quedas de fornecimento de

energia  elétrica  em  Coronel  Fabriciano,  de  2009  a  15/3/2011.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  300/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Secretário de Transportes, ao Subsecretário de Obras Públicas e ao Diretor-Geral do

DER-MG pedido de providências para a recuperação do trecho da LMG-808, que liga
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os  Municípios  de  Contagem  e  Esmeraldas,  próximo  à  entrada  do  Bairro  Morro

Redondo, no Município de Contagem.

Nº  301/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT pedido de providências para a

duplicação dos  viadutos próximos à  Ceasa-MG, sobre  a  BR-040,  no trevo  da  Av.

Severino Ballesteros Rodrigues e na Av. das Américas. (- Distribuídos à Comissão de

Transporte.)

Nº  302/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Consórcio  dos  Municípios  do  Lago de Três Marias  -

Comlago - pelos 10 anos de sua fundação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 303/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Fazenda pedido de providências com vistas à celebração de convênio

com  o  Confaz  para  isentar  de  ICMS  as  operações  internas  de  aquisição  de

motocicletas  destinadas  ao  serviço  de  mototáxi.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.)

Nº 304/2011,  do Deputado Jayro Lessa,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação das Caminhantes da Estrada Real pela posse de

sua diretoria. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 305/2011, do Deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  incluída  a  ligação

asfáltica entre Caeté e Raposos no Programa Caminho de Minas. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº  306/2011,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Aparecida de Minas, no Município de Frutal,

pelos 57 anos de fundação desse Distrito. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 307/2011, do Deputado Marques Abreu, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Esportes e da Juventude pedido de informações sobre os recursos,

repasses e aplicações respectivas concernentes ao estatuído na Lei Federal nº 9.615,

de 24/3/98, em especial a destinação dos recursos de que trata o art. 6º, recebidos do

Ministério  do  Esporte  nos  últimos  12  meses,  bem  como  os  relatórios  e  projetos

detalhados,  que  se  encontram  em  vigor,  de  aplicação  de  verba.  (-  À  Mesa  da
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Assembleia.)

Nº 308/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Luiz Cláudio Costa por sua posse como Secretário de

Educação Superior do Ministério da Educação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 309/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre a licitação para a prestação

de serviços de reforma e adaptação de três edificações utilizadas para instalação dos

restaurantes na área externa da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves.

Nº 310/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Governo  pedido  de  informações  sobre  o  Contrato  de  Prestação de

Serviços  de  Propaganda  e  Publicidade  nº  3.574/2008,  celebrado  entre  o  Estado,

através da Secretaria de Governo, e a empresa MPM - Populus, no valor global de

R$37.500.000,00.

Nº 311/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Governo  pedido  de  informações  sobre  o  Contrato  de  Prestação de

Serviços  de  Propaganda  e  Publicidade  nº  3.578/2008,  celebrado  entre  o  Estado,

através da Secretaria de Governo, e a empresa New Publicidades e Comunicação

Integrada Ltda., no valor global de R$8.750.000,00.

Nº 312/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre o Convênio de

Cooperação Financeira nº  5/2011,  firmado entre a EMG - Sedese e a Associação

Preparatória Cidadãos do Amanhã de Lagoa Santa - Aprecia -, para a implementação

e o monitoramento das atividades do Programa Poupança Jovem nos Municípios de

Ibirité,  Governador  Valadares,  Juiz  de  Fora,  Montes  Claros,  Ribeirão  das  Neves,

Sabará, Esmeraldas e Teófilo Otôni, no valor global de R$1.364.362,04.

Nº 313/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre o Convênio de Cooperação

Técnica  nº  1/2011,  em  que  figuram  como  partes  o  Escritório  de  Prioridades

Estratégicas e a Prodemge, para a cessão da servidora da Prodemge Diully Soares

Cândido Gonçalves, no valor de R$57.948,31.

Nº 314/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à
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Feam pedido de informações sobre o convênio realizado com a Oscip Ambiente Brasil

Centro de Estudos do Município de Viçosa, no valor total previsto de R$1.497.842,26,

para  o  desenvolvimento  do  Programa  Ambientação.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  315/2011,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente do Banco

do Nordeste do Brasil pedido de providências para que sejam nomeados, antes da

expiração da vigência, os 1.164 candidatos aprovados no concurso para Especialista

Técnico 1 - Advogado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja realizado evento na Casa com o

tema “Educação a distância”. (- À Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  dos  Deputados  Leonardo

Moreira (50) e Marques Abreu.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho,

de Educação, de Cultura e de Minas e Energia e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência anuncia e agradece a presença da Sra. Aurilena

Fagundes, Chefe de Gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima,

Deputado Chico  Guerra,  e  registra  a  presença  do  Vereador  Glêdston  Guetão,  de

Governador Valadares. 

Questões de Ordem

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apresento questão de

ordem até de uma forma um pouco fora do Regimento Interno, mas pelo motivo nobre

de pedir a V. Exa. que estabeleça 1 minuto de silêncio pelo falecimento, ontem, do ex-

Deputado  desta  Casa  por  seis  mandatos,  chegando  à  Presidência,  Governador

interino  de  Minas  Gerais,  Deputado  Federal  constituinte,  nosso  querido  Dalton

Moreira Canabrava. Este Deputado, em homenagem à grande figura pública que foi

Dalton  Canabrava,  solicita  a  V.  Exa.  que  estabeleça  1  minuto  de  silêncio  como

homenagem póstuma.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, o motivo é o mesmo. Gostaria de me
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solidarizar  com  o  Deputado  Doutor  Viana  na  sua  manifestação  em  memória  do

saudoso Deputado Dalton Canabrava,  falecido ontem, grande Deputado de Minas

Gerais,  grande liderança, que representou, com muita dignidade, Minas Gerais no

Congresso Nacional. Tive oportunidade de ser seu colega na Constituinte, onde teve

um trabalho de grande expressão, força e enorme representatividade, em benefício

do Estado de Minas Gerais. Quero deixar aqui também o meu pesar pelo falecimento

do Deputado Dalton Canabrava. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Atendendo a requerimento dos Deputados Doutor Viana e Carlos

Mosconi, esta Casa, em solidariedade à família do ex-Deputado Dalton Canabrava,

fará 1 minuto de silêncio.

- Procede-se a homenagem póstuma.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Marques Abreu.

O Deputado Marques Abreu - Boa-tarde às Deputadas e aos Deputados; Deputado

José Henrique,  Presidente  da Mesa hoje.  Neste meu primeiro pronunciamento na

Casa, inicio dizendo que esta atividade para mim é novidade, e confesso que é muito

mais difícil que jogar no Mineirão lotado, com mais de 100 mil pessoas, como joguei

várias vezes, no clássico. Assim será até que se torne minha rotina. Tenho certeza de

que isso acontecerá.

Agradeço  os  mais  de  153  mil  votos  recebidos.  Ainda  não  tinha  feito  isso

publicamente, na Casa, mas agradeço cada voto, em cada lugar, em cada esquina,

em cada cidade onde estivemos e fomos recebidos pelas pessoas de forma sempre

muito  marcante  e  emocionante  acima  de  tudo.  Onde  estive,  tive  o  prazer  de

compartilhar emoções, porque, muitas vezes, jogando, como foi minha carreira por

mais de 20 anos como atleta profissional, no dia a dia, na correria, viajando o tempo

todo, concentrando, sem feriados, sem sábado, sem domingo, não tinha muita noção

do que eu representava verdadeiramente para as pessoas que tinham uma paixão

muito grande por  mim. Estou aqui,  de coração,  agradecendo a cada uma dessas

pessoas a emoção que me transmitiram durante a campanha. 

Não foi  fácil,  como muitos  pensam, essa caminhada,  por  ser  um ídolo  de  uma

imensa massa como a do Atlético, mas o calor das amizades nessas horas me fez
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enxergar  quão  importante  foi  a  campanha.  Encho-me  de  um  desafio  forte  para

procurar,  da melhor maneira possível,  corresponder com muito trabalho, esforço e

aprendizado  aqui  na  Casa  aos  votos  recebidos.  Devo  confessar,  fui  muito  bem

recebido nesta Casa pela diretoria. Os próprios Deputados deste Parlamento sempre

vêm,  de  maneira  positiva,  dar-me  uma  palavra  de  apoio.  Acho  que  este  é  um

momento oportuno para agradecer-lhes.

Ainda estou  familiarizando-me com  a  estrutura  do  Parlamento.  Ainda  me perco

muito dentro da Casa, sem dúvida, é um desafio imenso. Estou de coração aberto

para retribuir, da melhor maneira possível, às pessoas que tanto confiaram em mim

nesta última eleição.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Obrigado.  Em  primeiro  lugar,

congratulo-me  com  V.  Exa.  É  uma  satisfação  tê-lo  como  colega  na  Assembleia

Legislativa,  pois  tantas  vezes,  como  admirador  do  nosso  glorioso  Clube  Atlético

Mineiro, admirador do seu futebol, já tive muitas satisfações com o seu futebol, e V.

Exa. já me deu muitas alegrias nas arquibancadas do Mineirão e de outros Estados.

Não imaginava que teríamos a possibilidade de ter uma relação mais permanente,

mais constante aqui,  na Assembleia Legislativa.  É um prazer tê-lo como colega e

pelas  qualidades  que  demonstrou  como  desportista.  V.  Exa.  é  um  atleta,  um

profissional exemplar. Isso deve servir de exemplo para todo o povo de Minas Gerais.

O  que  foi  dentro  do  campo  encorajou,  certamente,  muitos  jovens  a  buscar  ser

também um exemplo no esporte em Minas Gerais e no País. Foi um atleta exemplar.

Tenho a  certeza  de que será  também  um  Deputado  exemplar.  Já  agora,  recém-

chegado,  preside  a  Comissão  de  Esporte  desta  Casa,  já  preocupado  com  as

questões da Copa do Mundo, com o andamento das nossas obras. Tenho a certeza

de que as alegrias que nos deu, principalmente aos atleticanos, no Mineirão e em

outros  estádios  brasileiros,  também  as  dará  aos  esportistas  e  ao  povo  mineiro.

Parabéns!  Seja  bem-vindo!  Que  tenhamos  um  grande  laço  de  amizade  e  que

possamos realizar um trabalho profícuo! Parabéns!

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Doutor  Viana  (em  aparte)*  -  Também  quero  manifestar  a  minha

satisfação em ouvi-lo  agora,  no  seu primeiro pronunciamento.  Para  mim não é o
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primeiro porque tive a honra de presidir uma sessão de homenagem da Assembleia

Legislativa que lhe foi prestada, de autoria do hoje Deputado Federal Eros Biondini.

Fico feliz por sua votação expressiva. Sei que ela tem muito da paixão futebolística,

mas o futebol, o esporte, eu que sou médico posso dizê-lo, são fundamentais na vida

das pessoas. Hoje, no Brasil, ainda é mais essencial. V. Exa. chega com sua história,

com sua vivência de desportista, que tanto atuou e brilhou nos campos não só aqui

de  Minas,  mas  também  de  outras  plagas,  já  traz  o  seu  conhecimento,  a  sua

dedicação, para difundi-la na Comissão de Esporte, que V. Exa. preside, em outras

comissões  das  quais  está  participando,  com  essa  sua  maneira  simples,  objetiva,

prática de marcar gols. Que continue agora a marcar grandes gols na Assembleia,

para atender ao chamamento, à confiança que mais de 150 mil eleitores depositaram

em V. Exa., aquela quantidade infinita, que V. Exa. teve muito merecidamente! Que

essas pessoas realmente se sintam realizadas por ter votado corretamente no grande

jogador, atleta e hoje Deputado Marques! Que Deus continue a iluminar a sua vida, a

sua carreira agora nova e lhe dê um futuro promissor, como muito êxito, com muito

sucesso! V. Exa. merece pelo grande coração que tem. De coração, desejo-lhe muito

êxito. Muito obrigado.

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Caro Presidente da nossa Comissão

de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  caro  amigo  Marques,  é  com  muito  prazer  que

estamos juntos nesta grande Comissão. Tenho a certeza de que faremos um ótimo

trabalho, afinal de contas V. Exa. possui grande experiência e capacidade. Em breves

palavras, gostaria de falar  principalmente do seu caráter,  da sua essência, do ser

humano que é,  qualidades que se refletiram na sua votação.  Parabéns!  Continue

assim,  tratando  muito  bem  os  seus  pares  nesta  Casa.  Tenho  a  certeza  de  que

faremos um grande trabalho. Minas Gerais ganhará com isso. Conte sempre conosco

na Comissão de Esporte, pois é um prazer estar ao seu lado. Parabéns por tudo! 

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputado. 

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  Marques  Abreu,

conversando com V. Exa. nesta semana, ouvi-o, surpreso, perante seus filhos, falar

por  que iria  passar  o Dia dos Pais  na companhia deles. Aquilo  me impressionou.
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Agora V.  Exa.  passará o  Dia dos Pais  na  companhia deles,  pois não é mais  um

profissional do futebol. Muitos pensam que um jogador profissional de futebol é um

folgado,  leva  a  vida  tranquila  e  ganha  muito  dinheiro.  No  entanto,  V.  Exa.  tem

demonstrado que essa profissão é extremamente sacrificante - como é o seu caso -,

quando se quer ser um bom jogador de futebol. 

Ao contrário do que disse o ilustre Deputado Rogério Correia, V. Exa. me causou

muita contrariedade. Eu,  cruzeirense que sou, realmente tinha muita preocupação

quando o via caindo pela direita, driblando um e outro, fazendo dobradinha, ora com

Guilherme, ora com Valdir, e assim por diante, causando-nos grandes dificuldades.

Depois que V. Exa. parou de jogar futebol, o Atlético não ganha mais do Cruzeiro. É

uma atrás da outra. Parece que querem que V. Exa. volte, mas não faça isso, fique

aqui conosco. Continue com essa humildade, com essa altivez, com essa seriedade e

com essa dispersão. Um homem que chegou a esta Casa com quase 160 mil votos

não conseguiu isso à toa. Certamente plantou, plantou muito e colheu frutos. Plantou

na alegria do povo mineiro, não apenas dos atleticanos, mas também de todos os que

gostam  do  esporte,  que se  distraem e  vão ao  campo para,  no  final  de  semana,

descansar um pouco. V. Exa. contribuiu muito para isso e com certeza contribuirá

muito mais com a base do governo, da qual faço parte, a fim de ajudar o Governador

Antonio Augusto Anastasia e o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho a fazerem um

grande governo para nossa Minas Gerais.  Vamos juntos  fazer  uma boa Copa do

Mundo no Brasil, para que este país cresça cada vez mais, inclusive no esporte. 

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. 

Gostaria de falar apenas uma coisa que acho importante neste momento: o Mourão

tocou nos desafios de um atleta profissional, que começam lá atrás; no meu caso,

começaram quando eu tinha 12, 13 anos, quando fiz um teste no Corinthians com

mais de 300 garotos. Na oportunidade, eu e mais 2 garotos passamos no teste. Há

um  fato  engraçado,  ocorrido  na  época.  No  teste,  havia  muitos  atacantes.  Como

garoto,  pensei  muito  rápido:  se  concorresse  com  mais  de  100  jovens  atacantes,

dificilmente passaria.  Tinha 12 anos, já era atacante e me destacava, mas resolvi

fazer o teste como lateral direito; a concorrência era menor, 6 ou 7 garotos. 

Essa é a dimensão da dificuldade que começou lá atrás. A carreira de um atleta não
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é fácil; ocorrem diversas lesões, fazemos muitos sacrifícios, como deixar a família e

não ver o nascimento de um filho, conforme aconteceu comigo. No entanto, hoje,

olhando  para  trás,  vejo  que  tudo  valeu  a  pena,  pois,  aonde  vamos,  vemos  o

reconhecimento das pessoas, que ficam emocionadas e nos tomam como exemplo

para seus filhos. Como atleta, essa foi minha grande preocupação: passar uma boa

imagem, um bom exemplo,  principalmente  para  a  criançada.  Acho que saí  desse

processo,  ou  seja,  do  futebol,  de  cabeça  erguida,  com  o  dever  cumprido  e  o

sentimento de que fiz o meu melhor para acrescentar algo ao esporte do Brasil. 

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputado  Marques  Abreu,

parabenizo V. Exa. Quantas vezes, da arquibancada do Mineirão, tive a felicidade de

vibrar com o seu futebol arte e, acima de tudo, com a pessoa que V. Exa. sempre foi:

humilde, disciplinado no esporte, sempre dando bom exemplo em campo e trazendo

muitas alegrias para a grande torcida do Clube Atlético Mineiro e de Minas Gerais.

Como Deputado, V. Exa. também representará um importante papel para todos os

mineiros, independentemente das cores das camisas dos times. Agora V. Exa. é um

representante do povo de Minas Gerais e já começa firme, presidindo uma comissão

importante como a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, que trará realmente

muitos bons resultados para o Estado.

Nessa sua experiência de vida, desde garoto, por meio do futebol, aprendeu e se

transformou num grande cidadão. A missão de V. Exa., como a de todos nós, é dar

essa  oportunidade  também  a  todas  as  crianças  de  Minas  Gerais,  aliás,

implementando programas importantes como, por exemplo, a Bolsa-Atleta no Estado,

para que, por intermédio do esporte, do futebol ou de qualquer outra prática esportiva,

um  número  cada  vez  maior  de  crianças  e  adolescentes  tenha  vida  digna  e  um

caminho da cidadania.  Que Deus  o ilumine.  Certamente  V.  Exa.  fará muitos  gols

neste tapete vermelho, pois no tapete verde já nos deu muitas alegrias.

O Deputado Marques Abreu - Obrigado pelo depoimento, Deputado Carlin Moura. 

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Deputado Marques Abreu, torci por V. Exa.

bem antes de conhecê-lo. A sua torcida já o conhecia. Por volta das eleições, nunca

pensei que torceria tanto por um jogador quanto torci por V. Exa. A sua participação

na  coligação  foi  fundamental.  Fiquei  muito  contente,  pois,  quando  cheguei  aqui,
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percebi que V. Exa. tem conteúdo. Além de ser uma pessoa querida pela torcida, é

um colega que respeita todos os colegas nesta Casa e é muito humilde. Certamente

V. Exa. consegue relacionar-se bem com todos os colegas. Isso demonstra a sua

capacidade de interagir  com a diversidade. Portanto lhe desejo muita felicidade e

muito sucesso. Que Deus o ilumine. Certamente esse trabalho que está realizando

para o esporte de Minas Gerais contribuirá bastante para as pessoas que realmente

torcem  para  que  tenhamos  não  só  a  Olimpíada  e  uma  jogada  temporária,  mas

também  políticas  públicas  destinadas  a  essa  juventude  que  tem  ligação  com  o

esporte. Tenho certeza de que V. Exa. é essa pessoa preparada e, acima de tudo, um

ótimo colega.

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputada Liza Prado.

O Deputado Carlos Henrique (em aparte)* - Obrigado, Deputado Marques Abreu.

Farei um apelo ao Deputado Doutor Viana, nobre Presidente, para que releve e lhe

conceda um tempo a mais a fim de que se manifeste. Ele trouxe um discurso pronto

para expressar as suas ideias e os seus projetos no seu primeiro dia de tribuna. A

quantidade  de  Deputados  que  apartearam  o  Deputado  Marques  Abreu  foi  muito

grande  em virtude da  admiração que sentem  pela sua pessoa,  assim  como pela

simplicidade desse homem, desse Deputado.

Deputado Marques Abreu, a carreira de um futebolista é muito curta. Então, fica a

preocupação quanto ao depois. Eleito Deputado, V. Exa. demonstra que, após o fim

da  carreira  de  jogador  de  futebol  -  aliás,  V.  Exa.  saiu  em  alta,  com  o  título  do

campeonato para o Atlético -, quer dar continuação ao seu talento dentro de campo.

Agora  esse  talento  é  manifestado  fora  de  campo  como uma  autoridade  política,

transformando  tanto  essa  autoridade  política  quanto  essa articulação  política  e  a

legislação parlamentar em benefício desses jovens que, muitas vezes, participam de

uma peneira no futebol, como participei na minha juventude no Flamengo. Tentei ser

jogador de futebol, mas não consegui - aliás, ser jogador de futebol é o sonho de

muitos  pais  no  Brasil.  Fica  uma  frustração  muito  grande.  Depois  não  há  um

acompanhamento psicológico para esses jovens. Sabemos da frustração de muitos

deles por não passarem numa peneira, num teste de futebol. Essa é uma expectativa

tanto deles quanto da própria família. Muitas vezes o apoio que encontram, quando
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encontram, é dos pais. Então a sugestão que dou a V. Exa. é que se preocupe com

os  meninos  que  enfrentam  as  peneiras  do  futebol  para  que  tenham  um

acompanhamento psicológico, porque o trauma que muitos deles sofrem quando não

passam é muito grande. Parabéns a V. Exa. Desejo que Deus abençoe V. Exa., sua

família e seu trabalho. Muito obrigado.

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputado Carlos Henrique.

O Deputado Duarte  Bechir  (em aparte)  -  Deputado Marques,  esta é uma Casa

plural, em que temos representantes do segmento agropecuário, da área da saúde,

professores,  funcionários  públicos,  empresários,  etc.  V.  Exa.  chega  a  esta  Casa

respaldado pela história que construiu tão bem, com garra, qualidade e, acima de

tudo, humildade. Então V. Exa. chega a esta Casa para ocupar um espaço digno da

trajetória e da carreira que construiu como atleta de futebol.

Sou da cidade de Campo Belo, que fica bem perto de Santana do Jacaré, e aquela

gente humilde diz,  com alegria,  que o Marques também tem um pezinho naquela

cidade, naquela nossa região. Quantas vezes os colegas da equipe de esportes da

Rádio Clube de Campo Belo se reúnem, e já se reuniram, para louvar o nome do

companheiro, pela marca deixada nos campos. Meu aparte é tão somente para dizer,

nesta primeira interpelação que faço a V. Exa.,  que tenho certeza de que V. Exa.

deixará,  nos  trabalhos  nesta  Casa,  a  mesma  marca  que  deixou  no  esporte,

contribuindo para o engrandecimento do Parlamento mineiro. Que V. Exa. tenha aqui

plena felicidade, como teve no esporte. Seja bem-vindo, Deputado.

O  Deputado  Marques  Abreu  -  Obrigado,  Deputado  Bechir.  Concedo  aparte  ao

Deputado João Vítor Xavier, companheiro de tantas jornadas no Mineirão. Fique à

vontade, meu amigo.

O Deputado João Vítor  Xavier (em aparte)* - Obrigado, Marques. Quero dar um

testemunho, porque convivi com o Marques por mais de 10 anos. Para ser exato, por

11 anos, porque comecei minha carreira na Rádio Itatiaia em 2000, quando Marques

Abreu era jogador do Atlético. Acompanhei toda a sua carreira e perdi a conta das

vezes em que tive a oportunidade e o prazer de entrevistá-lo.

Posso dizer,  portanto,  que fico muito feliz  em ver  o Marques nesta Assembleia,

porque ele sempre foi um cidadão de bem, sempre foi um bom exemplo. Os técnicos,
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quando chegavam aos clubes - no Atlético, particularmente -, diziam que o Marques

era  um  líder  positivo.  Dentro  do  Atlético,  o  Marques  sempre  foi  o  jogador  que

aconselhava a garotada; que colocava no lugar aquele mais indisciplinado ou que

estava com algum problema de disciplina em campo, dando o exemplo de uma boa

pessoa.  No  futebol,  muitas  pessoas  se  aproveitaram  da  fama,  do  dinheiro,  da

popularidade e do prestígio que conseguiram com o esporte para dar maus exemplos.

Cansamos de ver  casos assim na mídia.  Mas nunca tivemos notícia de qualquer

envolvimento do Marques com bebedeira ou com problemas alheios ao campo ou à

família. Ele sempre foi um homem de bem e é um Deputado de bem, que vai fazer

muito  pelo  Estado  de  Minas  Gerais.  Fico  muito  feliz  que a  nossa parceria  como

repórter e jogador continue nesta Assembleia, agora como colegas. Parabéns e muito

sucesso, Marques.

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, João.

O Deputado  Gustavo  Valadares  (em aparte)*  -  Serei  bastante  breve,  Deputado

Marques.  Ontem ouvi  uma entrevista  sua e do Guilherme no programa do nosso

colega João Vítor, que, ao final, disse que essa foi uma das maiores duplas que já

tivemos no futebol mineiro. Espero poder fazer com V. Exa. também uma excepcional

dupla nesta Assembleia Legislativa. Se não tive competência para estar dentro das

quatro linhas, quem sabe aqui, dentro do Parlamento, isso seja possível. Espero que,

daqui a 10 ou 15 anos, quando o João Vítor  estiver entrevistando-o a respeito de

política, você possa dizer que teve o Guilherme como companheiro dentro das quatro

linhas e, fora delas, o Gustavo Valadares. Esse é o meu sonho. 

Deputado Marques Abreu, gostaria apenas de lhe dizer que, por inúmeras vezes,

tive oportunidade de aplaudi-lo pela forma mágica como conduziu o futebol, pelo ser

humano  que  é  e  pelo  jeito  humilde  com  que  sempre  se  portou.  V.  Exa.  tem

sensibilidade e bom-senso, pré-requisitos para desempenhar aqui um bom papel. Foi

eleito com uma votação consagradora, por isso tenho certeza de que cumprirá bem o

seu papel. Desejo-lhe muito sucesso. Conte comigo.

O Deputado Marques Abreu - Muito obrigado, Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Carlos  Mosconi  (em  aparte)*  -  Deputado  Marques  Abreu,  apenas

gostaria  de  manifestar  a  V.  Exa.  minha  admiração  pela  sua  pessoa  e  a  minha
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satisfação por tê-lo convivendo conosco nesta Casa. V. Exa. foi um atleta exemplar e

marcou sua passagem pelo futebol não só pela sua categoria e condição de grande

futebolista, mas também pela sua perseverança, dedicação e maneira de agir como

atleta. Um verdadeiro exemplo para nossa juventude.

Nesta Casa, Sr. Presidente, o Deputado Marques Abreu também já se mostra com

as suas reais qualidades. Ele fica aqui assentado em sua cadeira, observando. Ele é

um Deputado arguto,  observador  e humilde,  por  isso  tenho a certeza  de que vai

brilhar nesta Casa, como brilhou nos campos de futebol do Brasil e do mundo inteiro.

Parabéns! É um prazer tê-lo conosco, Deputado Marques Abreu.

O Deputado Marques Abreu - Agradeço aos nobres Deputados por fazerem mais

tranquilo este meu primeiro, um dia mais leve. Há toda aquela tensão da primeira fala,

da primeira vez.  Foi assim também na minha estreia quando atleta profissional.  A

primeira  vez  sempre  é  um  pouco  mais  complicada,  mas  ressalto  que  vocês  me

ajudaram muito, me deixaram mais tranquilo para poder desenvolver bem aqui o que

eu  queria  falar.  Claro  que  não  disse  tudo  que  eu  gostaria,  mas  sei  que  outras

oportunidades virão. 

Gostaria de lhes agradecer esse momento e de contar uma história que me inspirou

muito nesta nova etapa da minha vida. Um garoto, como muitos outros que sonham

em ser um jogador profissional, chegava em casa, todos os dias, e pegava a sua bola

para jogar em um campinho próximo de sua casa. Ele fazia isso corriqueiramente.

Todos os dias, almoçava e depois ia para o campinho jogar. No entanto, numa fatídica

tarde de domingo, ele levou uma bolada muito forte no rosto, que acabou deixando-o

completamente  cego.  Surpreendentemente  esse  garoto  nos  dá  um  exemplo  de

superação  das  adversidades  da  vida  com  o  pensamento  do  bem,  de  não  ficar

choramingando, mas sim de ir à luta e mostrar que na vida podemos correr atrás de

outros sonhos. O nome desse garoto é Andrea Bocelli, uma grande inspiração para

esse meu novo momento da vida. Acredito que a vida é feita de muitos exemplos, e

esse nos mostrou que nunca é tarde para se começar algo novo, uma etapa nova.

Então, gostaria de deixar essa mensagem para todos vocês. 

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Saiba, Marques, que eu não poderia

deixar de compartilhar aqui a minha satisfação em tê-lo conhecido. Aliás, estamos
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dividindo o 22º andar do anexo, e isso é uma alegria para mim, pois pude conhecê-lo

mais de perto. 

Apesar de cada um ter contado sua história, eu não tenho uma longa história para

contar.  Apenas  quero  registrar  quanto  admirei  sua carreira.  Aliás,  acompanhei  os

vários  times  por  onde V.  Exa.  passou,  começando pelo  Corinthians.  V.  Exa.  veio

próximo da minha região, do Sul de Minas, portanto tive oportunidade de acompanhá-

lo. Vamos percebendo o seu perfil nas entrevistas, no seu jeito simples de ser. V. Exa.

foi um profissional de sucesso e teve todas as oportunidades para que esse sucesso

lhe subisse à cabeça - como alguns dizem -, mas não foi isso que ocorreu. V. Exa.

teve sensatez, sempre discreto e simples. Esse foi o Marques que conheci nestes

dois meses, trabalhando ao seu lado, correndo aqui dentro da Assembleia.

Gostaria apenas de partilhar minha grata satisfação de ter conhecido a pessoa do

Marques. Tenho a certeza de que Minas Gerais ganhou muito não só pelo atleta que

foi, mas pela pessoa e grande Deputado que, com certeza, será nesta Casa. 

Também muito me honra a oportunidade de ser parceiro nesse projeto de todos os

Deputados  e  de  fazer  parte  desta  equipe,  deste  time  de  Deputados  que  se

preocupam com o mais importante interesse dos mineiros: defender a vida e o bem

comum da população de Minas Gerais. Sei que é isso que V. Exa. tem interesse de

defender. Muito prazer em conhecê-lo. Tenho muita satisfação em trabalhar ao seu

lado e desejo-lhe muito sucesso. V. Exa., com certeza, muito abrilhantará esta Casa.

O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputado Ulysses Gomes. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Hoje é dia de festa para nós. V. Exa.

está  debutando  hoje  no  Plenário  desta  Assembleia  Legislativa,  nesta  tradição

extraordinária que é para Minas Gerais. V. Exa., com certeza, veio com seu coração

feliz, com a sua honra, sem dúvida alguma, envaidecida pela sua alegria, pelo seu

nome, pela sua trajetória, durante toda a sua vida esportiva e também como cidadão.

Então,  ratificando a  palavra de  todos os colegas,  Deputadas e Deputados,  quero

também desejar a V. Exa. o mesmo sucesso que teve na sua vida esportiva. V. Exa.,

com certeza, enriquecerá o Parlamento mineiro. Que Deus lhe abençoe nessa sua

nova etapa e conserve-lhe muito tempo ao lado da sua família! Tenha a certeza de

que esse é o seu time, o time com o qual V. Exa. sempre poderá contar. Felicidades.
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O Deputado Marques Abreu - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Agradeço

aos Deputados e às Deputadas presentes. Realmente foi uma experiência única estar

aqui hoje, debutando, como disse o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Não disse tudo

que gostaria, mas havéra outras oportunidades. Agradeço a todos. Obrigado. Boa-

tarde.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprimentos ao Deputado Doutor Viana,

Presidente desta reunião, e à minha amiga Deputada Liza Prado, que representa a

bancada feminina na Mesa.  Também cumprimento as  Deputadas e os  Deputados

desta Casa, os funcionário da Fhemig, os companheiros da Asthemg e o nosso Líder,

Deputado Rogério Correia, que já está aguardando para falar. Passo a palavra ao

Deputado Rogério Correia, para que faça suas considerações. Depois farei o meu

pronunciamento.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara,

pela deferência. Na verdade, solicitei à Deputada que pudéssemos fazer, em nome

do Bloco, uma saudação aos trabalhadores da Fundação Hospitalar  do Estado de

Minas Gerais - Fhemig - presentes na Assembleia Legislativa. Hoje eles estão em

greve. Gostaria de, em nome do Bloco Minas sem Censura, fazer uma saudação a

todos os servidores  presentes,  que são de várias  cidades  do interior  de Minas  e

também dos hospitais de Belo Horizonte, incluindo o nosso querido Hospital João

XXIII e o Kubitschek. É um prazer estar aqui com vocês. 

Deputada Maria Tereza Lara, eles estão aqui e hoje também estão em greve, com

disse. Fomos recebidos pelo Presidente Dinis Pinheiro, na companhia do Deputado

Bonifácio  Mourão.  Agradeço  a  ambos,  pois  estão  buscando  abrir  um  canal  de

negociação com o governo do Estado. A greve dos trabalhadores é no dia de hoje, e

eles  estão  avaliando  se  permanecerão  em  greve  por  tempo  indeterminado,

dependendo  das  negociações  que  forem  feitas  com  o  governo.  Mas  o  ponto

fundamental da greve é exatamente a ausência de negociação. Estamos temerosos

de que o dia acabe e as negociações não avancem. Mas, assim como o Deputado

Dinis Pinheiro nos recebeu, ele também conseguiu que uma comissão fosse recebida
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agora, às 15 horas, na Secretaria de Planejamento, na Cidade Administrativa. Uma

assessora  da  Secretária  irá  recebê-los,  pelo  menos  para  ver  qual  é  a  pauta  de

reivindicação, mas já quero solicitar à base do governo que nos ajude a convencer o

Executivo a atender também a essas reivindicações.

Rapidamente gostaria de dizer que são 4 mil funcionários contratados na Fhemig, e

o prazo de contrato deles está terminando. Só foram chamados 600 concursados, e

eles estimam que apenas 300 estejam trabalhando. Então há um déficit muito grande,

e é preciso resolver o problema dos que estão trabalhando e não abrir uma lacuna

para que os hospitais e toda a rede hospitalar fiquem ainda mais debilitados. Então

essa é a pauta de reivindicação deles. Além disso, a lei que os acolheu, que permitiu

que eles  permanecessem lá,  foi  aprovada na Assembleia.  A Fhemig quer  cumprir

essa parte,  pois  não cumpriu outros  quesitos,  que seriam as vantagens que eles

teriam durante esse tempo.  Então estamos reivindicando que eles  sejam tratados

com justeza.

Sejam bem-vindos. Eles aguardarão a comissão voltar da Cidade Administrativa.

Gostaria de pedir tanto à Mesa da Assembleia quanto aos Deputados da base do

governo e da Oposição que fossem solidários  a vocês,  fazendo força para que o

governo, de fato, converse e negocie, algo não foi feito até agora. Muito obrigado pela

presença. Obrigado, Deputada.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Rogério Correia, Líder do nosso Bloco

Minas sem Censura, sua fala representa a fala do Bloco. Conforme ele disse,  de

maneira certamente sábia, há ações muito importantes que ultrapassam as questões

partidárias. Então é preciso que haja união, e isso foi buscado por ele. O Presidente

da Casa já recebeu os representantes dos funcionários da Fhemig e o sindicato para

somar forças. A saúde é política pública das mais importantes, pois salva e oferece

qualidade de vida. Deixo para vocês um abraço fraterno. As suas reivindicações são

muito importantes não somente para vocês - o que é justo e legítimo -, mas também

para toda a população, que precisa de uma saúde de qualidade.

Sabemos que o SUS é um dos melhores projetos em nível mundial, mas ainda é

uma das grandes dificuldades que temos. Na prática, ele ainda está muito aquém

daquilo  que precisamos para  bem atender  à  população.  De fato,  precisamos unir



1834
____________________________________________________________________________

esforços.  Este  é  o  papel  da  Oposição:  reivindicar  e  cobrar  para  que  as  coisas

aconteçam.  Assim  como o  papel  do  governo  é  ouvir  as  reivindicações  e  a  elas

atender.  Também  sou  funcionária  pública,  professora  aposentada.  Trabalhei  em

escola pública por 25 anos e sei bem a importância que as políticas públicas têm,

como as referentes à educação e à saúde, entre outras.

Gostaria de aproveitar este momento para falar de um assunto que parece não ter a

ver com o de que estamos tratando, mas tem. O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da

PUC Minas - Nesp -, juntamente com o vicariato, convida todos nós, Deputadas e

Deputados,  para  uma reunião:  a  Ação  Social  e  Política  da  Arquidiocese  de Belo

Horizonte. Já foi conversado com os representantes e com a assessoria da Casa

para que ela seja feita no Plenarinho IV, na próxima quarta-feira, dia 30, às 17 horas.

Não pode ser antes. Não temos espaço antes desse horário, pois é um dia em que

muitas Comissões se reúnem. O convite é para todas as Deputadas e Deputados,

principalmente aqueles que têm um vínculo maior com as igrejas, pois se trata de

uma ação da Arquidiocese de Belo Horizonte. Entretanto, não é exclusivo a estes, é

para todos os 77 Deputados que desejarem participar. Será discutido esse projeto, e

já  falamos  com  alguns  Deputados  sobre  a  importância  da  nossa  participação.  O

convite não é meu, é do Nesp e do vicariato, mas estou tendo a oportunidade de

explicitá-lo da tribuna. Reafirmo o convite, pois querem discutir e rediscutir o projeto

do Nesp e do vicariato, que já está acontecendo. Uma equipe do Nesp já acompanha

as  ações  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  da  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte.  Eles  querem  estreitar  esses  laços  e  valorizar  os

parlamentares,  mas  cobrando  uma  coerência  entre  o  que  falamos  e  fazemos.

Principalmente nós, cristãos católicos, evangélicos, mas também os não cristãos que

quiserem participar do projeto. É muito preciosa a liberdade religiosa, e não podemos

discriminar ninguém, não só porque assim diz a Constituição Federal, mas porque

devemos  ter  princípios.  As  pessoas  são  livres  e  assim  devemos  acolhê-las.

Repassaremos o convite por “e-mail”, pois seremos insistentes para que as portas

desta Casa estejam abertas à participação popular, como já estão.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Agradeço a V. Exa. o convite feito em

outra ocasião e coloco-me à disposição. Esse movimento é muito importante, pois
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participei  de  algumas  reuniões  do  projeto  Com  Fé na Política,  por  meio  do  qual

pessoas simples e comuns,  que não têm oportunidade de participar  do  dia a dia

partidário, podem dar sua opinião e contribuição à sociedade. Muitas pessoas que

não podem sair do trabalho, durante as atividades religiosas nas paróquias têm essa

grande  oportunidade  do  debate  político  e  da  contribuição  social.  Destaco  a

importância dessa reunião e reforço o convite. Os Deputados que participarem serão

engrandecidos,  pois  se  trata  de  uma  porta  democrática.  Todo  cidadão,

independentemente  de  ser  católico,  pode  participar,  a  porta  está  aberta,  e  a

discussão tem sido levada para dentro das igrejas e das comunidades. Não adianta

apenas o cidadão reclamar da política e dos políticos, se ele não se conscientizar de

que é peça preponderante para as decisões dos rumos do País. É o cidadão que

coloca cada um de nós aqui e, desde que de maneira adequada, quanto mais se

politizar e entender o cenário político, mais poderá colaborar para que o Parlamento e

o Executivo melhorem.

Cumprimento todos os funcionários presentes. Todos os parlamentares da base do

governo  estão  à  disposição,  como  nosso  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

interlocutor  maior  dos  funcionários  aqui  presentes  com  o  governo  do  Estado.

Parabéns a V. Exa! Obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada. Como V. Exa. bem disse, trata-se de um

projeto suprapartidário, todos e todas desta Casa estão convidados a agir para que

esse projeto cresça cada vez mais.

Hoje temos no País a democracia representativa. A história já provou que, apesar

de suas limitações, a democracia é o sistema de governo que tem permitido melhor

qualidade de vida à sociedade, maior respeito ao ser humano, à sua dignidade e às

conquistas dos seus direitos. Nossa democracia representativa tem avançado, mas

precisa  avançar  muito  mais  para  uma  democracia  participativa  e  direta.  Deverá

continuar representativa, mas não podemos, após eleitos, tomar decisões sozinhos,

precisamos  ouvir  quem  nos  elegeu.  Esses  movimentos  da  sociedade  organizada

possibilitam que a  população e os  segmentos se manifestem e nos  orientem em

nossas  decisões.  Portanto,  esse  projeto  tem  o  papel  de  aproximar  a  sociedade

daqueles que ela elegeu. Além disso, nesta Casa, por meio das comissões temáticas,
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como a de Participação Popular, há um grande avanço em relação a essa questão.

Aliás, a Comissão de Participação Popular é referência nacional. Então, é muito justo

e legítimo que ampliemos também nesta Casa o projeto do Nesp. Interessante é que

ainda  há  rejeição muito  grande  à  política  por  parte  da  população,  da  sociedade,

principalmente  entre  nós,  cristãos  e  cristãs,  católicos,  evangélicos  e  de  outras

crenças. Assim, temos de aprofundar esse debate. A fé tem tudo a ver com a política,

porque, como disse Paulo VI, política é a maneira privilegiada de fazer caridade. Pela

política garantimos direitos, não precisamos distribuir cestas básicas, simplesmente

doar, porque, por meio da política, as pessoas terão direito a educação de qualidade,

a profissionalização, a cursos técnicos, empregos e salários dignos. Dessa forma,

política é a maneira privilegiada de garantir direitos.

Chiara  Lubich  disse  que  “política  é  o  amor  dos  amores”.  Isso  parece  um

contrassenso diante da mentalidade atual de nossa sociedade. Como podem dizer

que a política é suja, é corrupção, se é “o amor dos amores”? A verdadeira política,

com pê maiúsculo, é isso, porque ela propicia qualidade de vida, garante salários

dignos e direito à vida, à saúde, à habitação, à cultura e ao lazer.

Queremos  também  dizer  que  a  política  é  o  instrumento  privilegiado  de

transformação  social,  porque,  por  meio  dela,  podemos  transformar  a  sociedade,

propiciar  igualdade  e  melhores  condições  de  vida.  Então,  gostaria  de  renovar  o

convite para, na próxima quarta-feira, 30 de março, às 17 horas, no Plenarinho IV,

discutirmos com a equipe do Nesp, da PUC e da Arquidiocese de Belo Horizonte o

projeto do Nesp, Com Fé na Política, a fim de darmos à política, na prática, o seu

verdadeiro  significado,  política  com  pê  maiúsculo,  política  como  ciência  do  bem

comum. Sabemos que, se não todos, a grande maioria faz isso, mas, infelizmente, há

uma generalização da sociedade que pensa que todo político é corrupto, desonesto.

Sofremos demais isso na pele, e isso não é justo. Temos de ter coragem para dizer

que política é o amor dos amores, que política, com pê maiúsculo, é um instrumento

de transformação social. Às vezes apanhamos tanto, que abaixamos a cabeça, mas

não podemos permitir isso. Temos de ter coragem de, unidos, reafirmar o verdadeiro

papel da política e dizer que há realmente políticos, aliás, a grande maioria, que são

pessoas comprometidas. Obrigada.
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* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac -  Sr.  Presidente, caros Deputados e Deputadas, boa-

tarde. Gostaria de saudar os nossos convidados, as pessoas que nos acompanham

das galerias e todos os que nos assistem pela TV Assembleia. Venho aqui hoje, Sr.

Presidente,  bastante  inspirado  pela  discussão  que  tivemos  há  pouco  sobre  os

radares,  na Comissão de Defesa do Consumidor.  Essa é  uma temática  que vem

sendo debatida nesta Casa de maneira recorrente. Aliás,  houve uma proposta de

instalação  de  CPI,  a  qual  assinamos.  Entendemos  que  questões  que  suscitam

dúvidas,  como  as  que  foram  exibidas  pela  reportagem,  em  cadeia  nacional,  no

“Fantástico”, devam ser apuradas com rigor e seriedade. Vários colegas entenderam

que não era necessário, não era cabível levar a efeito tais investigações. Estamos

empenhados em fazer o debate, em discutir essa questão.

Hoje  estivemos  com  vários  Deputados  em  uma  audiência  pública  bastante

concorrida e muito bem conduzida pelo Deputado Délio Malheiros, proponente dessa

CPI. 

Esperamos que ele obtenha sucesso na instalação de sua comissão parlamentar de

inquérito, de cuja relevância não temos dúvidas.

Quanto à situação dos radares, o que me traz a esta tribuna, para esta discussão,

não é a questão prática das denúncias apresentadas pelo “Fantástico”, nem mesmo o

fato de empresas estarem atuando em nosso Estado. Falou-se, na própria audiência

pública, da existência de algumas dessas empresas no consórcio que está prestando

serviço ao DER. O que me traz aqui, para ser discutido, realmente não é isso, mas a

questão das multas aplicadas pelos radares. 

É muito fácil cairmos na tentação, Sr. Presidente, de dizermos: “Isso é um absurdo!

Pessoas  estão  sendo  penalizadas,  estão  sendo  sangradas  no  seu  bolso  pelos

radares”. É muito fácil cairmos na tentação do discurso da indústria da multa; todavia,

se analisarmos especialmente os dados de nossa Capital, perceberemos que Belo

Horizonte  multa  10  vezes  menos  que  São  Paulo,  segundo  dados  da  BHTRANS

confrontados com os de  São Paulo.  Naturalmente,  a nossa frota não é 10 vezes

menor que a de São Paulo. Temos vários outros indicativos que demonstram que em
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nosso Município há um volume de multas que não justifica o argumento da indústria

da multa, especialmente se avaliarmos, ano a ano, a redução que existe de multas de

trânsito em nossa Capital. 

Digo isso para deixar claro que a educação para o trânsito e a conscientização dos

motoristas é um elemento importante, importantíssimo, e que, no limite, pode justificar

a  retirada dos radares.  Entretanto,  enquanto isso não acontece,  parece-me muito

falaciosa a defesa do infrator. Não consigo compreender bem isso. Como motorista

que sou - tenho carteira há muito tempo -, já fui multado por radares, mas, todas as

vezes em que fui multado, disse: “Não queria ter sido multado, mas, se fui multado, é

porque passei da velocidade”. Dirijo bastante e sei exatamente quando devo ou não

devo ser multado. 

Parece-me uma impropriedade fazermos o discurso da indústria da multa aplicada a

uma realidade em que não existe arrecadação excessiva, razão pela qual precisamos

fazer essa análise. Quando existe arrecadação excessiva, evidentemente isso tem de

ser  ponderado.  O problema do trânsito  é  real  em nossa estruturação urbana.  As

nossas vias não aumentaram, exceto com intervenções bastante onerosas na nossa

Capital,  assim  como ocorre em outros  lugares.  Duplicações de vias  são bastante

caras e acabam nos obrigando a uma redução de velocidade. Entendo que quem

ultrapassa a velocidade, como qualquer um que comete um ilícito, tem de responder

por isso. 

Gostaria de trazer aqui uma discussão. Muitas vezes as pessoas se entusiasmam e

dizem de maneira apaixonada: “É um absurdo! São centenas de milhares de pessoas

multadas”.  São  centenas  de  milhares  de  pessoas  que  colocam  em  risco  outras

pessoas em uma cidade que possui estrutura complexa. Esse é o caso da nossa

cidade e do nosso Estado. Na minha concepção, tais pessoas têm de arcar com o

custo, que não deveria ser tão somente pecuniário. 

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Quero  parabenizá-lo  pelo  tema,

Deputado Paulo Lamac, Vice-Líder do Bloco Minas sem Censura. Concordo com V.

Exa., quando diz que devemos medir as leis de trânsito. Precisamos ter cuidado e

respeito para com elas, até porque são elaboradas por nós, políticos. Se não dermos

exemplo de respeito às leis de trânsito, as coisas piorarão ainda mais. Esse é um fato
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que tem de ser ponderado.

Eu gostaria de abordar um tema específico que V. Exa. citou: a questão da CPI. Foi

requerida  aqui  uma CPI  -  dizem  que  havia  38  assinaturas;  eu  mesmo assinei  -,

porque, segundo o Deputado Délio Malheiros, haveria uma máfia dos radares. Se há

máfia  dos  radares,  temos  de  investigar.  Havia  38  assinaturas,  e  não  sei  o  que

aconteceu com essa CPI.

Outro dia o Deputado Sávio Souza Cruz até cantou ao microfone ao dizer que está

parecendo  aquela  música:  “Escravos  de  Jó,  tira,  põe”.  E  a  CPI  não  pode  virar

musiquinha do “tira-põe, escravos de Jó”.

O Deputado Paulo Lamac - Quem é o Jó?

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Quem será que está tirando essa CPI?

Quem tirou a assinatura? Há ou não há a CPI? Queria uma informação da Mesa

sobre o real quadro da CPI.

A minha preocupação é que, em oito anos de governo Aécio Neves, ele impediu

qualquer  CPI.  CPI  na  Assembleia  Legislativa,  no  governo  tucano,  é  proibida,  é

censurada.  Nosso  bloco  se  chamar  Minas  sem  Censura  não  é  à  toa.  A CPI  é

censurada.

Estamos aqui hoje com os funcionários da saúde, e eu lhes dizia que, mais uma

vez, ano passado, em vez de 12% de investimento na saúde, que é o que manda a

Constituição do Estado, investiram-se apenas 8%. O Ministério Público está com uma

ação  contra  o  ex-Governador  Aécio  Neves  pedindo  que  se  recolham  aos  cofres

públicos R$4.300.000.000,00 que não foram investidos na saúde e foram desviados

para outras finalidades. Para isso cabe uma CPI, e nós, do bloco, estamos pensando

em solicitá-la. Gostaria de apoio e que ela fosse instalada, que CPI não fosse jogo de

brinquedo.  CPI  é  coisa  séria,  para  investigação.  Fico  muito  preocupado  ao  ver

Deputado fazer “auê” com relação à CPI e depois nem cobrá-la, e não sabermos o

que aconteceu com ela. Queria chamar atenção também para esse detalhe que V.

Exa. apresentou.

O Deputado Paulo Lamac - Muito obrigado, Líder Deputado Rogério Correia. Fico

muito lisonjeado.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Paulo Lamac.
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Só a título  de esclarecimento,  na  verdade o  pedido de criação da CPI  não é  do

Deputado Délio Malheiros, mas da Comissão. É lógico que, independentemente de

ser  CPI,  de  quem  assinou  ou  não  e  de  qual  é  o  caminho  para  a  apuração,  o

importante para nós é começarmos esse debate, como a audiência pública que houve

mais cedo. V. Exa. apresenta muito bem esse assunto à Casa, que tem de ser bem

esclarecido, e cabe a esta Casa e a nós, representantes do povo mineiro, saber até

onde são verdadeiras as denúncias que apareceram no “Fantástico”.  Se forem, é

lógico que esta Casa tem de contribuir para que as pessoas que assim praticaram

sejam penalizadas. A Comissão de Defesa do Consumidor, da qual fazemos parte eu,

a Deputada Liza Prado e os Deputados Carlos Henrique e Délio Malheiros, fizemos

algumas  diligências  em  Belo  Horizonte  e  estamos  procurando  esclarecer  esses

pontos em que há muita dúvida. É impossível sabermos se essas multas estão sendo

usadas para arrecadação. A Comissão espera que as multas não tenham esse intuito,

até porque todas as deliberações e resoluções do Contran têm objetivo de educar. V.

Exa. diz muito bem que é preciso educar, mas, até que se eduque, é preciso multar. É

importante dizer que a Comissão não é contra os radares. Somos contra - e penso

que todos os Deputados desta Casa são - o modo como está sendo feito, se forem

usados como armadilhas para multar e arrecadar. Estivemos em diligência em alguns

pontos da cidade.

O  Diretor-Presidente  da  BHTRANS,  Dr.  Ramon,  esteve  aqui  hoje  tentando

convencer-nos de que um pardal ou um radar atrás de uma árvore vai educar mais os

condutores. 

Então, precisamos dos redutores, precisamos que sejam colocados para diminuir a

velocidade. Pode ser por meio de lombadas eletrônicas, de placas de sinalização,

mas  o  importante  para  nós  é  que  essas  reduções  venham  a  acontecer  e  que

diminuam o número de acidentes. Isso é que é primordial para nós cidadãos e para

os órgãos públicos. 

Então, a Comissão atuará no sentido de apurar se alguns desses radares estão

lesando o contribuinte; é nossa função como membro da Comissão de Defesa do

Consumidor. Muito obrigado, pelo aparte, Deputado Paulo Lamac. Tenho certeza de

que V. Exa. está nesta Casa com o intuito de ajudar e contribuir para apurar esses
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fatos que foram levados ao povo brasileiro por meio do “Fantástico”.

O Deputado Paulo Lamac - Obrigado, Deputado Duilio de Castro. Acho que temos

sempre de resgatar  a verdadeira motivação que nos traz a todos aqui;  há  de  se

motivar a iniciativa de todo parlamentar e de toda pessoa que está na vida pública. O

sentido - fim da nossa estada tem de ser a busca de uma sociedade justa. Que as

pessoas possam ter uma vida boa e instituições justas, que é, em última análise, a

melhor definição de ética na relação entre as pessoas. O que buscamos e temos de

buscar é uma boa condição de vida para todos. Isso implica o trânsito e discutir a

organização  da  nossa  sociedade.  Temos  de  ter  esse  compromisso  com  a  vida.

Quando  buscamos  estruturar  o  trânsito,  dizendo que temos  de ter  um radar,  um

medidor, uma lombada eletrônica, o compromisso primordial tem de ser com a vida.

Da mesma forma que nos deixa espantados essa dificuldade de instalação de CPIs,

de  mecanismos  que  são  contemplados  no  nosso  Regimento  Interno,  na  nossa

Constituição Estadual, deixa-me chocado também a informação do não investimento

do percentual devido na nossa área de saúde. Nós que somos da área da educação

sabemos da importância que é o investimento adequado na saúde.

Então, Líder Deputado Rogério Correia, quero somar-me aos esforços que o nosso

Bloco e V. Exa. em especial, como nosso Líder, vêm travando para que possamos ter

condições  de  fazer  um  debate  amplo,  sem  censura,  para  podermos,  realmente,

aprofundar e entender por que esses recursos que deveriam ser investidos não estão

sendo  na  proporção  que  a  legislação  federal  determina,  que  mecanismos  estão

sendo  utilizados  para  escamotear  as  prestações  de  contas.  Então,  queremos

aprofundar nessa discussão.

O que nos motiva a debater todos os temas tem de ser esse compromisso com a

vida, com a perspectiva de uma melhor condição para todos. Acredito, e não tenho a

menor dúvida, de que as instituições foram organizadas com esse objetivo. Temos de

sempre buscar lá atrás, a partir do momento em que as pessoas começaram a se

estruturar  como sociedade.  As  instituições têm de ser  justas,  têm de privilegiar  a

liberdade,  a condição de vida  dos seres humanos.  Nós,  como democratas,  como

parlamentares  eleitos  pelo  voto  da  população,  temos  de  trabalhar  justamente  no

sentido  de  fazer  com  que  o  cidadão  do  nosso Estado  tenha  acesso  à  saúde,  à
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educação, tenha segurança no trânsito e tenha a certeza de que o Estado investe

adequadamente  os  recursos  como  é  determinado  pela  legislação  federal.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

trabalhadores da saúde, aos quais cumprimento nas pessoas da Mônica, do Carlinho

e da Vanessa. 

Trago aqui,  inicialmente,  Deputado Doutor  Viana,  o registro  da  perda do nosso

conterrâneo,  Deputado Dalton Canabrava.  Eu até, sabendo que V. Exa. pretendia

hoje fazer um pronunciamento em homenagem à memória do Deputado Dalton, tentei

abrir  mão desse período para que V.  Exa.  usasse o tempo,  mas V.  Exa.  mesmo

alertou-me para o fato de que, regimentalmente, isso não era possível. Tenho certeza

de que na próxima semana estará aqui fazendo esse pronunciamento para ficar nos

anais da história. 

Ainda hoje  falarão  sobre  isso  pelo  art.  70,  pois  é  fundamental  que registrem  a

homenagem  da  Assembleia  de  Minas  ao  seu  ex-Presidente,  Deputado  Dalton

Canabrava, ilustre curvelano que perdemos ontem.

Alguns  assuntos  me  trazem  aqui  hoje.  Primeiro,  a  enorme  satisfação  de  ver

presentes nesta Casa os trabalhadores da saúde. Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

tenho  insistido  em  dizer  que  vivemos  em  Minas  uma  situação  de  esquizofrenia

política: a convivência de dois Estados, de duas Minas díspares, diferentes, que nem

sequer dialogam entre si. Temos a Minas da mídia, que mostra nosso Estado como

uma espécie de paraíso, onde não existem problemas, onde tudo vai bem e onde o

choque de gestão conseguiu resultados fantásticos em todos os setores; e a Minas

real, onde a saúde claudica, onde os trabalhadores não têm o mínimo de condições

de sobrevivência,  onde a educação recentemente saiu de uma greve de 50 dias,

onde os níveis de segurança caem e os mineiros não têm condições de deixar seus

filhos estudarem à noite, pois não sabem se eles conseguirão voltar vivos para casa.

Essa esquizofrenia política tem como principais testemunhas os servidores públicos

estaduais, que vivem e trabalham na Minas real, na Minas da carência, na Minas do
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arrocho salarial,  na Minas da inexistência de serviços públicos de qualidade,  mas

veem na televisão a Minas paradisíaca, a Minas da mídia sendo alimentada pelas

polpudas  verbas  da  publicidade  oficial.  Essa  publicidade  em  demasia  tem  dado

origem, em Minas Gerais,  à prática da mais dramática censura da nossa história,

muito mais eficaz que a dos canhões do tempo da ditadura. As verbas publicitárias,

como estão sendo usadas, não vêm comprando o silêncio da mídia, como faziam os

canhões, mas compram a adesão a um projeto de “marketing” político, um projeto

que transformou todos nós, que relegou os mineiros a meros coadjuvantes de uma

campanha de dupla personalidade, de uma campanha extemporânea e permanente

do Sr. Aécio Neves. 

É  isso  que  vivemos  em  Minas  Gerais.  Reproduzimos  em  Minas  Gerais,  neste

Estado inconfidente, que a história transformou em guardião perpétuo da alma cívica

da  Nação,  os  ares  menos  aprazíveis  da  Bahia.  Gestamos  aqui  o  “Aecinho

malvadeza”,  onde  está  tudo  dominado;  a  imprensa  silenciada,  comprada  pela

publicidade; o Judiciário que não sentencia contra o governo; o Ministério Público que

não denuncia. Esta Casa nem sequer pode discutir os assuntos sem ser cerceada,

sem ser tutelada, a ponto de eu haver sugerido a troca do seu nome, por meio de

emenda à Constituição, de Assembleia Legislativa para Assembleia “Homologativa”

do Estado de Minas Gerais, já que o que ela faz é apenas homologar as vontades do

poderoso de plantão. É esse o estado de coisas: a quadra da vida pública mineira é a

mais dramática. 

Em nenhum período da história  desta Casa centenária  se fez menos CPIs  que

durante  os  dois  governos  de  Aécio.  Nem  no  regime  militar  essa  tutela  foi  tão

profunda. Nenhuma outra Casa Legislativa brasileira instalou tão poucas CPIs como

esta. Vivemos, apenas nesta semana, várias situações, e é bom que os trabalhadores

saibam disso. Chegou aqui um pedido de suplementação orçamentária de cerca de

R$40.000.000,00 ou R$50.000.000,00 - não me lembro bem -, ainda no segundo mês

para a publicidade oficial, para calar os jornais, para que a voz dos senhores não

pudesse ser ouvida. Ao mesmo tempo, requerimento de minha autoria e do Deputado

Antônio Júlio solicitou acesso ao processo por meio do qual o prédio do Ipsemg está

sendo doado ao amigo do ex-Governador Aécio Neves para fazer um hotel de luxo,
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mas ele foi rejeitado, porque esta Casa, no entendimento da base, não pode sequer

ter acesso ao referido processo, para verificar como essa doação está sendo feita.

Além disso, tivemos o caso mencionado da CPI, que, com 38 assinaturas, teve a

interferência do governo para retirar, se não me engano, 16 assinaturas, porque em

Minas  Gerais  é  proibido  investigar  e  estabelecer  o  contraditório.  Precisamos  ser

boizinhos  de presépio para dizer  “amém” ao poderoso que se apresenta  como o

salvador do País depois de ter salvado Minas. 

Deputado Rogério Correia, essa é a situação. A lei faculta. Estivemos no Ipsemg

para ver o tal processo. Pasmem os senhores! O processo que resultou na cessão do

prédio do Ipsemg ao Grupo Fasano para construir um hotel de luxo não se iniciou

nesse Instituto, mas sim num tal de MDC, que é um instituto que paga uma mesada

para  os  Secretários  de  Estado  -  aliás,  onde  houve  escândalo  de  um  saque  de

R$800.000,00 durante o período eleitoral. 

Então,  começou  lá.  Surgiram  com  uma  avaliação  aproximadamente  de

R$22.000.000,00. Sabendo que isso vinha ocorrendo, um perito técnico, funcionário

efetivo do próprio Ipsemg, fez anexar ao processo uma avaliação que ele mesmo fez

numa  perícia.  Na  verdade,  avaliou  em  R$56.000.000,00.  O  que  fez  o  governo?

Preferiu a de R$22.000.000,00 e ainda exigiu que se fizesse a cessão por meio de

um  convênio  e  de  uma  parceria  em  que  houvesse  um  grupo  hoteleiro  e  uma

consultora  de  imóveis.  Só restou  o  grupo,  e  todos,  de  antemão,  sabiam a  quem

estava se dirigindo esse generoso presente para construir um hotel de luxo: para os

amigos do Senador, a fim de fazerem as suas comemorações na Praça da Liberdade

- e isso em detrimento do povo de Minas. 

Continuaremos  calados?  Continuará  a  censura  em  Minas  Gerais?  Nos  sete

primeiros  anos,  enquanto  gastaram  R$1.400.000.000,00  só  em  publicidade,

sonegaram R$4.000.000.000,00 da saúde. Isso leva os mineiros a uma situação de

desespero no tocante à saúde e os servidores da saúde praticamente a um estado de

petição de miséria. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Deputado Sávio Souza Cruz,  muito

bem. Em primeiro lugar,  quero congratular-me com V. Exa. pela perspicácia como

parlamentar atuante e principalmente pela sua coragem de levantar a voz contra o
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arbítrio em Minas Gerais.  Na verdade, é um arbítrio.  Aqueles que levantam a voz

contra o ex-Governador - principalmente ele, porque o atual está a serviço do seu

plano futuro -  são sempre  perseguidos,  ameaçados e amaldiçoados.  V.  Exa.  tem

muita coragem, e o admiro por isso.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - É impressionante como isso é tratado

pelo governo,  como deboche.  Um hospital do Ipsemg se transformar em hotel de

luxo. Além de sucatearem o Ipsemg, como o governo tem feito, querem liquidar com o

Ipsemg. Isso é desprezo para com o servidor público, que é quem precisa desse

Instituto e desse hospital, que vem do interior, e não tem onde ficar. Não bastasse

sucatearem o Ipsemg, denúncia que temos feito há anos - aliás, é impressionante

como o Ipsemg nas mãos dos tucanos vem sendo sucateado e vilipendiado -, querem

transformá-lo em hotel  de luxo de  apaniguados e amigos do  ex-Governador.  Isso

significa tratar a população com escárnio e deboche. Só pode fazer isso quem tem

segurança do controle do Estado, da sua mídia, assim como de setores do Ministério

Público, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. Se fosse um Estado sério e

não uma capitania hereditária, a reação das instituições já deveria ser grande.

Deputado Sávio Souza Cruz, o Bloco Minas sem Censura nasce para dar o grito de

liberdade; aliás, o ar que não se respira de liberdade em Minas Gerais. O Minas sem

Censura é para isso e tem incomodado muitos setores do governo. No entanto, com a

voz do povo, saberemos fazer ver o que, de fato, é o governo e a quem ele serve.

Parabéns!  Vamos levar  isso a fundo,  para saber  quem é e por que esse Fasano

ganha esse hospital, por que transformá-lo em hotel de luxo, que tipo de lucro isso

traz, quem vai frequentá-lo e como ele serve ao povo de Minas Gerais. Parabéns,

Deputado Sávio Souza Cruz!

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia e estendo

os agradecimentos à Mesa, pela compreensão e pela cessão desses minutos a mais.

Sua presença no Bloco foi  fator  de grande ânimo e nos  reaviva  a esperança de

tempos melhores em Minas Gerais.

Quero registrar que estamos convidando os servidores e todos os mineiros a digitar

no Google “censura em Minas”, ou “Aécio Neves”, ou “Andrea Neves”, para termos
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noção do que se vem tentando mostrar pelas redes sociais a respeito do estado de

exceção que vivemos em Minas Gerais, com as instituições dominadas, o direito ao

contraditório  suprimido  e  a  censura  implantada  neste  Estado.  Muito  obrigado.

Parabéns, Deputado Rogério Correia!

* - Sem revisão do orador.

Registro de Presença

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Doutor  Viana)  -  Cumprimento  os  membros  da

Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais do Estado de Minas Gerais que

estão nas galerias. É uma alegria e uma honra a presença de vocês na Casa do

povo, que é de todos vocês.

A Presidência comunica que ontem, dia 23,  foi  aniversário do Deputado Neider

Moreira  e  hoje  é  o  aniversário  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  Líder  do

Governo. Que Deus os ilumine na vida e nos trabalhos!

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,  e  em

atendimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência nº 16, determina a

anexação do Projeto de Lei nº 68/2011, do Deputado Fred Costa, ao Projeto de Lei nº

804/2011, do Deputado Gustavo Corrêa, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 24 de março de 2011.

Doutor Viana, no exercício da Presidência.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

23/3/2011,  do  Requerimento  nº  231/2011,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  de
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Educação - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 23/3/2011, do Requerimento nº

238/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana;  de  Cultura  -  aprovação,  na  2ª  Reunião

Ordinária, em 23/3/2011, do Requerimento nº 11/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva; e de Minas e Energia - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 24/3/2011, dos

Requerimentos nºs 234 e 235/2011, do Deputado Tiago Ulisses (Ciente. Publique-

se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Leonardo Moreira (50),

solicitando  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.794,  2.795,  2.848  e

2.873/2008,  2.969,  2.986,  2.987,  2.989,  2.991,  2.992,  3.031,  3.196,  3.197,  3.198,

3.199, 3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.504, 3.505, 3.506, 3.507, 3.508, 3.509, 3.510,

3.511, 3.609, 3.610, 3.611, 3.613, 4.124 e 4.125/2009, 4.790, 4.791, 4.792, 4.808,

4.856, 4.857, 4.953, 4.954, 4.955, 4.957, 4.958, 4.959, 5.056, 5.057, 5.058, 5.060 e

5.065/2010.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  do  Deputado  Marques  Abreu  solicitando  seja

encaminhada correspondência ao Ministro de Esportes solicitando esclarecimentos

acerca dos recursos, dos repasses e das aplicações concernentes ao estatuído na

Lei  Federal  nº  9.615,  de  24/3/98,  que  institui  normas  gerais  sobre  desporto,

denominada  “Lei  Pelé”,  em  especial  seja  encaminhada  a  esta  Casa  a  cópia  dos

quatro últimos balancetes trimestrais apresentados pela Caixa Econômica Federal, de

que cuida o § 4º do art. 6º da Lei nº 9.615, de 1998, bem como sejam informados os

recursos a esse título (art. 6º, § 2º) que foram repassados nos últimos 12 meses ao

Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares solicitando a palavra

pelo  art.  70  do  Regimento  Interno,  para,  nos  termos do seu § 1º,  transferi-la  ao

Deputado Rômulo Viegas. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
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funcionários do governo do Estado,  imprensa que nos acompanha, boa-tarde. Em

primeiro lugar, quero dizer que fico muito feliz quando há aqui alguma citação bíblica.

Hoje, citou-se Jó, um grande personagem bíblico, que foi um homem de fé; foi um

homem testado,  que passou por muitas  tribulações e,  ao final,  foi  glorificado.  Foi

glorificado pela permanência na fé, vencendo os obstáculos. Em segundo lugar, Sr.

Presidente, tenho vários colegas engenheiros que foram da diretoria da Vale do Rio

Doce - aliás, na minha igreja há dois pastores: o Magid e o Paulo Mazoni. Também

ex-alunos que trabalham na respectiva empresa.

Sr.  Presidente,  venho  aqui  fazer  um  pronunciamento  muito  importante.  Quero

solidarizar-me com os componentes do meu partido lá no Congresso, que estão muito

preocupados com os rumores estranhos de que o governo federal quer buscar maior

controle sobre a Companhia Vale do Rio Doce. Pairam dúvidas perigosas no ar: será

que o governo federal quer estatizar a maior empresa privada da América Latina? É

um  questionamento.  Vejam  só:  há  rumores  de  conversas  entre  dirigentes  do

Bradesco e o  Ministro  da  Fazenda Guido Mantega para  destituir  do  cargo o  seu

principal executivo, o Presidente Roger Agnelli.  Não o conheço e nem entrarei no

mérito da sua competência. É preciso - e isso nos preocupa muito - entender essa

intervenção que pode culminar com a estatização da empresa, para que ela possa

ser um corpo feudal da atual administração do governo federal. Isso, sim, é um dos

mais  indecorosos  sinais  de  retrocesso da  economia  brasileira.  Ora,  os  acionistas

podem tirar  o Presidente  da  Vale  quando quiserem.  O que assusta é a forma,  o

motivo e os objetivos da ação de degola, Sr. Presidente.

O governo federal é acionista através do BNDES e de fundos de pensão. O Ministro

da Fazenda está pedindo a cabeça do principal executivo de uma empresa privada,

isso é um absurdo. A Vale, meus amigos, tem estatuto, tem reuniões programadas

dos seus acionistas e dos seus executivos, tem mandatos e planos a cumprir. Só que

o  governo  federal,  contando  apenas  com  os  votos  do  BNDES  e  dos  fundos  de

pensão,  não  consegue  o  quórum  de  dois  terços,  necessário  para  interromper  o

mandato  no  meio  e  aprovar  outra  diretoria  -  sabe-se lá  como.  Por  outro  lado,  o

Bradesco tem percentual suficiente para essa ação, mas não vai contra o governo

federal. Afinal, as instituição bancárias do País nunca tiveram tanto lucro quanto nos
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últimos anos. Surge, então, essa grande conversa entre dirigentes do Bradesco e o

Ministro Mantega. Será que o governo federal está querendo capturar a Vale para a

roda de nomeações políticas? No fundo é uma reestatização. O Estado petista está

se expandindo para aparelhar a maior empresa privada do País e da América Latina.

São dúvidas que pairam no ar.  Se o governo tiver  o  comando,  vai  arrumar  mais

empregos para a turma da base aliada do governo federal,  pois se percebe, caro

Deputado Sebastião Costa, que os cargos acabaram, e a base aliada do PMDB e do

PT está  à  procura  de  mais  outros.  Portanto,  vamos  estatizar  para  arrumar  mais

emprego para a turma da base aliada do PT e do PMDB.

Pois  bem,  preocupam-nos  muito  esses  rumores,  pois  só  a  divulgação  dessa

intenção de interferência já dá sinais de prejuízo aos acionistas minoritários, uma vez

que veem o valor de suas ações ser afetado negativamente. Caros Deputados Duarte

Bechir e Fabiano Tolentino, alerto que não estamos mais na época da antiga União

Soviética, em que as cartilhas de estatização funcionavam muito bem. Estamos no

século XXI, quando a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento e o relacionamento

exigem,  sim,  uma  participação  grande  da  iniciativa  privada  para  ajudar  o

fortalecimento da economia, para que as políticas públicas melhorem tanto em nível

de governo federal, quanto em níveis estadual e municipal. 

Falou-se  aqui  sobre  os  problemas  sérios  da  saúde  no  Estado.  Há  também

problemas sérios da saúde, um nível federal. Há problemas com nossas estradas e

problemas da inserção de mais pessoas no grande programa assistencial do governo

federal, o Bolsa-Família. Há necessidade de combater a miséria, principalmente com

quem tem mais dinheiro.

Para todos os que me assistem, quero dizer que quem arrecada mais, quem tem

maior bônus tributário, é o governo federal. Tenho dito isso aqui e sempre o farei. Na

condição de ex-Prefeito, hoje tenho pena dos Prefeitos, que têm problemas nas suas

portas,  nas  áreas  da  saúde,  da  educação,  do  transporte,  da  infraestrutura  e

segurança. E o governo federal que está aí, pelo que se diz, é a panaceia para todos

os  males,  pois  resolve  todos  os  problemas,  é  o  único  que  sabe tudo,  é  o  único

perfeito, é o único que entende. Todos os outros têm defeitos. Então esse governo

federal devia ter a coragem de fazer uma melhor redistribuição, caro Deputado Carlin
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Moura, do Fundo de Participação dos Municípios, para que os Estados - e isso é

efeito cascata -  também repassem os recursos do ICMS para os Municípios.  É o

Prefeito, o gestor público municipal, quem tem o problema, e, dando-se mais recursos

a ele, os problemas da saúde, da educação e da infraestrutura vão se solucionar. O

governo federal  cuidaria da política econômica,  da política internacional,  o Estado

seria o ente de intermediação, e os Municípios ficariam fortes. Mas isso não ocorre só

no momento atual do governo federal do PT, no nosso também.

Todas as vezes que se tem de reajustar  o salário  mínimo -  e é muito pouco o

reajuste  do  salário  mínimo  -,  principalmente  as  Prefeituras  menores  ficam

embaralhadas e com dificuldades de arcar com as despesas, descumprindo a Lei de

Responsabilidade Fiscal, um problema sério, um problema difícil. Então um governo

federal que é a panaceia para todos os males, o único que sabe, o único que não tem

defeitos, poderia ter a coragem de rever o pacto federativo, colocando mais recursos

na mão de quem realmente gerencia, administra e faz as coisas acontecerem. Isso no

local, no Município, onde estão, no dia a dia, o trabalhador da construção civil,  as

secretárias domésticas, onde as pessoas estão vivendo em sociedade para terem

melhores condições de vida. 

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Deputado  Rômulo  Viegas,  é  muito

importante aparteá-lo, pois V. Exa. está falando de um tema de grande importância

não só para o Brasil, mas também para Minas Gerais. Tive a oportunidade de ter com

o Presidente da Vale, o Sr.  Roger Agnelli,  que V.  Exa. disse conhecer pouco, um

convívio muito proveitoso para os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e para o Norte

de Minas. Junto à ex-Secretária e ex-Deputada Elbe Brandão, enquanto Secretária,

fomos  ao  Rio  de  Janeiro  para  estabelecer  o  que  chamamos  de  Parceria  Social

Público-Privada. Iniciamos isso com a Vale, por meio do Sr. Roger Agnelli. O Luiz, da

Fundação  Vale,  naquele  período  desembolsou  R$14.000.000,00  para  a  Estação

Conhecimento, que está em construção em Diamantina e atenderá todo o Vale do

Jequitinhonha.  Na  semana  passada,  também  fiquei  muito  feliz  em  ver  que  essa

parceria  continua  com  o  governo  de  Minas,  quando  o  Sr.  Roger  chegou  aqui  e

aportou  R$100.000.000,00  para  a  Secretaria  de  Educação,  para  o  programa  de

educação profissional. É esse o homem que o Guido Mantega pediu que o Presidente
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do Bradesco retirasse, um homem que promoveu um grande crescimento na Vale.

Digo ao Guido Mantega: você está fazendo um bom trabalho, então deixe o homem

trabalhar.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Rômulo

Viegas.  Quero  saudar  V.  Exa.,  que  ocupa essa  tribuna,  pela  sua  experiência  de

homem  público  como  Secretário  de  Estado,  como  político,  como  cidadão,  como

empresário. V. Exa. traz nesta tarde uma reflexão chamativa a toda esta Casa, e tem

razão quando traz a todos nós essa indagação. O que faremos diante dessa situação,

criada,  como se  fosse  uma  nau  sem  rumo,  pelo  governo  federal?  Hoje  V.  Exa.

manifesta sobre a Vale, seus destinos e, particularmente, as decisões do governo

federal, que vão de encontro aos interesses da soberania e do povo brasileiro. Sem

dúvida alguma, essa questão que V. Exa. trata é o viés do pacto federativo. Sem a

discussão  desse  pacto,  já  proposto  por  esta  Casa  e  pela  bancada  federal  para

discutir  juntamente  com  o  Presidente  da  República,  com  aqueles  que  têm  a

responsabilidade de dirigir  este país,  até hoje estamos sem questionamento,  sem

indagação. Deputado Rômulo Viegas, é necessário que essa discussão se aflore, que

a cobrança seja efetivada, que nós, parlamentares, tenhamos a responsabilidade pelo

nosso mandato em defesa do nosso Estado e dos nossos Municípios.

O que falta ao governo federal são os projetos estruturadores, que Minas tem. Eles

vieram, com certeza,  por meio do choque de gestão, trazendo desenvolvimento e

progresso, inegavelmente pelas ações propostas e debatidas por esta Assembleia

Legislativa  e,  particularmente,  por  todos  os  momentos  em  que  nós,  Deputados,

somos chamados ao debate, pois nunca fugimos. Essa questão trazida por V. Exa.

nesta tarde é motivo de muita reflexão, sim. É o chamamento desta Casa aos nossos

Deputados e Senadores para discutirmos, de uma só vez, o pacto federativo, a fim de

que os Municípios não mais passem por essa miséria pela qual vêm passando. Os

Prefeitos estão vivendo à míngua sem o FPM. Não estão tendo condições de pagar

seus  funcionários,  sua  folha  de  pagamento,  precisando  recorrer  ao  Banco  de

Desenvolvimento, como vimos na manhã de ontem. O banco abre as portas, mais

uma vez, para socorrer os Municípios mineiros, a fim de garantir tantos projetos e o

desenvolvimento de cada Município.
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Essa manifestação que V. Exa. traz realmente é o ponto central da questão. Isso

iniciando  pela  Vale  e  efetivamente  por  tantas  questões  que  ainda  não  foram

respondidas, mas nós, com certeza, faremos um elo de cobrança para que o governo

tenha  moralidade  pública.  É  isso  que  queremos  por  parte  do  governo  federal.

Certamente perdemos, e ainda estamos perdendo, tantas indústrias e empresas, sem

o mínimo de respaldo, de garantia para Minas Gerais.

Parabéns por essa reflexão que V. Exa. traz. Temos de iniciá-la, sim, pelo pacto

federativo,  promovendo  até  mesmo  a  participação  de  todos  os  parlamentares  e

Senadores em um só envolvimento: o movimento para restabelecer a igualdade e,

acima de tudo,  a  garantia  e  a  soberania  de  cada  Município,  de  cada Estado da

Federação.  Somente assim poderemos ter  a igualdade que V.  Exa. manifestou,  a

transparência  das  ações  públicas.  Isso  é  o  que  devemos  fazer.  Com  esse

pronunciamento e essa reflexão, nós, com a responsabilidade que temos, haveremos

de fazer com que essa vertente seja uma realidade, iniciando pela Vale e depois por

tantas outras para as quais ainda não tivemos a solução, para as quais ainda não

tivemos a resposta. Mas haveremos de tê-las.

Cumprimento V. Exa. pelo pronunciamento. Vamos colocar essa discussão maior

em defesa de Minas Gerais na pauta do dia. Parabéns!

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Agradeço  as  intervenções  formuladas  pelos

Deputados Luiz Henrique e Dalmo Ribeiro Silva.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Tiago Ulisses solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

à Deputada Liza Prado. A Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo

de 15 minutos. Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Sr. Presidente, companheiras e companheiros da saúde

que estão  em greve  legítima e  garantida  constitucionalmente.  Que vocês tenham

muita força, garra e persistência, pois tenho certeza de que melhores condições de

trabalho e salário serão advindas de muita luta. Que Jó possa acompanhar vocês.

Felicidades! Quero encaminhar um requerimento à Secretaria de Estado, solicitando

ao governo do Estado que amplie e agilize as vagas na Escola Agrotécnica Renê
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Giannetti, em Uberlândia, pois temos professores e vagas ociosas nos períodos da

tarde e  da  noite.  Quero  utilizar  esta  tribuna para  defender  o  povo  de  Contagem,

cidade pela  qual  tenho uma paixão enorme,  onde morei  e  tive  meu filho.  Ontem

conversei  com  vários  estudantes,  professores  e  sindicalistas  indignados,

decepcionados  e  revoltados  pela  forma  como  têm  sido  tratadas  as  unidades  da

Fundação de Ensino de Contagem - Funec -, as quais são um exemplo para Minas

Gerais e para o País. Apresentei requerimento na Comissão de Assuntos Municipais

e  Regionalização,  solicitando à  Secretaria  de  Estado de  Educação  que ajude na

conversação de reabertura  das unidades da Funec fechadas pela Prefeita  Marília

Campos, bem como na manutenção das unidades restantes devido ao alto nível dos

serviços prestados e sua relevância para a população. O objetivo é evitar a extinção

da Funec, referência para o ensino em Minas Gerais e para todo o País, principal

responsável pela formação de grande parte da população de Contagem. A Funec é

considerada patrimônio valioso do povo de Contagem, pois representa a garantia de

um ensino médio gratuito de qualidade comprovada.

Dificilmente uma geração não passou pela Funec. A Prefeita Marília Campos é do

partido do  ex-Presidente  Lula,  nordestino  e pobre,  que não teve oportunidade de

estudar  e  que fez tanto  pela  educação neste  país.  Tenho certeza  de que é  uma

mulher respeitada, a quem admiro e que fez muito por Contagem, mas, no último

mandato, quebrou sua palavra, envergonhando os que acreditaram que não fecharia

as unidades da Funec, como prometeu. Ela disse que o IPTU seria gratuito e que as

unidades da Funec não seriam fechadas. Prometeu e não cumpriu.

Querido Deputado Rogério Correia, a quem tanto admiro e passei a respeitar, assim

como o meu querido Carlin, vocês que conhecem bem o nosso povo e sabem que ela

é uma Prefeita dinâmica precisam rever isso. Sei que não é fácil para os Municípios

com dificuldades orçamentárias assumirem tantas responsabilidades, mesmo quando

são  sua  obrigação,  como os  serviços  de  colocar  gasolina  nos  carros  da  polícia,

cartório eleitoral, etc. A gente sabe de quem é a responsabilidade com o ensino de 2º

grau. Mas sabemos também que a Funec tem orçamento próprio, mesmo fechando

mais de seis unidades. Onde estão as unidades de Ibisco, Industrial, Cruzeiro do Sul,

São  Luiz,  Novo  Eldorado  e  Vila  São  Paulo?  Mesmo  assim  continua  o  mesmo
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orçamento. Sempre falam que a metodologia mudou, mas ela tem dado certo, porque

é  preciso  conciliar  a  prática  e  a  teoria  científica.  Creio  que  nenhum  Deputado

concorda com o  fechamento  do  ensino  profissionalizante.  Tenho certeza  disso.  É

preciso  que  esta  Casa,  bem  mais  que  falar,  aja.  Estou  encaminhando  -  aliás,  a

Gazzola é Secretária do meu partido, o PSB - e solicitando empenho para abrirmos

essa conversa e para que a Assembleia Legislativa ajude. Dessa forma, não estará

ajudando apenas a Prefeita, mas todo o povo de Contagem, todo o povo de Minas

Gerais.  Muitos  estudantes  não  têm  condições  de  se  locomover.  O  sindicato  dos

servidores está revoltado porque muitos professores estão em desvio de função e

muitos  outros  não  sabem  o  que  acontecerá  com  eles.  São  professores  que

estudaram, se prepararam, criaram seus filhos e ajudaram a formar muitas pessoas

conhecidas  em nosso meio  hoje.  São professores que sofrem  em  nosso Estado.

Agora  estão  ansiosos,  pois  outras  unidades  também  estão  na  UTI.  É  preciso

defendermos, independentemente de ideologia partidária.

Tenho certeza de que terei o apoio de todos os colegas desta Casa. Acredito que o

espírito desta Casa é defender a educação profissionalizante, principalmente para os

alunos carentes das Funecs e nos bairros que citei. São pessoas pobres que não têm

como se locomover para outros locais. Há várias outras Funecs. Quem conhece a

população de Contagem sabe o amor e o sentimento em relação a isso. Acredito que

nenhum Deputado terá coragem de ser contra professor ou professora, tampouco

criticar a dificuldade por que passa a Prefeitura. Temos de colaborar e ajudar.

Assim, fraternalmente, utilizo essa tribuna. Não permitiremos que fechem escolas

enquanto abrem cadeias. Enquanto não houver investimento neste país na saúde e

na  educação,  mais  presídios  serão  abertos.  É  preciso  incentivar  o  povo.  Não

podemos permitir isso. O orçamento foi fechado, mas continua o mesmo. Essa verba

não  deveria  ter  sido  passada  para  outro  local.  Sabemos  que  vários  professores

concursados, auxiliares de secretarias, não sabem para onde vão. Sabemos que a

metodologia é o ensino médio integrado à educação profissional. Sabemos também

que o ensino profissionalizante é o ensino médio com mais um período. Vocês sabem

que surgiu  neste país  os  cursos de tecnólogos,  mas são apenas para quem tem

dinheiro para pagar. Não venham com a conversa de que é preciso outro espaço.
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Sempre é importante outros espaços, melhorá-los, equipá-los com laboratórios, mas

não é desculpa para quem tem orçamento próprio e conseguiu mantê-lo. Conseguiu

isso desde governos passados, até mesmo no primeiro mandato da Prefeita. Então,

de forma muito fraterna, Srs. Deputados, faço um apelo a esta Casa, à Comissão de

Educação, que não se permita esse fechamento. Estou solicitando a realização de

audiência  pública  à  Comissão  de  Educação  para  discutirmos  a  situação  dos

servidores, a fim de não permitir essa situação, porque estão querendo fechar todas

as  outras.  Muitos  alunos  não  conseguiram  fazer  inscrição  para  o  próximo curso.

Sabemos que em 1998 havia 12 mil alunos e hoje há pouco mais de 2 mil. É muito

triste, para quem se formou e hoje é professor ou professora nas Funecs, passar na

porta  e  vê-la  fechada.  Quem  tem  amor  por  este  Estado,  por  Contagem,  quem

conhece as  dificuldades sabe que não podemos permitir  o  fechamento de  outras

unidades. Não adianta querer construir 1, 2 ou 3 e fechar mais 11, 12 ou 16. O ensino

profissionalizante é um exemplo para o País, principalmente para o aluno ou aluna

que não tem outra forma de se profissionalizar.  Não tem como. E você tem uma

escola  próxima a  sua casa.  Percebe-se  um  retrocesso,  não um  avanço,  de  uma

política pública educacional que é um exemplo. Creio que uma Prefeita dinâmica, que

construiu praças,  que teve de buscar chaveiro para abrir  salas da Prefeitura,  que

enfrentou dificuldades, conseguiu sanear as contas, não pode sair de um mandato

conhecida  como  a  que  fechou  as  Funecs,  a  que  está  desmontando  o  ensino

profissionalizante em Contagem. Não acredito que isso vá acontecer. Faço aqui um

apelo  a todos os sindicatos,  às  Deputadas e aos Deputados para que possamos

defender a qualidade do ensino desse curso profissionalizante. Temos professoras

doentes, porque ficam ansiosas, Deputado, por não saberem para que escolas irão.

Mais de quarenta, quarenta e nove já estão exercendo sua profissão e atuando em

sua área, na Secretaria Municipal da Educação. Informei-me pela página da internet,

conversei  com  professoras,  com  professores  e  com  alguns  representantes  do

sindicato  e pude perceber  que 79 professores,  salvo  engano,  estão cedidos para

outros setores da Prefeitura. É tão difícil formar um professor ou uma professora, para

depois eles irem para outros áreas não ligadas à educação. Este país realmente só

conseguirá  consolidar  sua  democracia,  quando  todo  passo  que  dermos  rumo  à
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educação for  também um passo rumo à democratização e à consolidação de sua

cidadania. Algumas Prefeituras tiveram exemplos como este.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Nobre Deputada Liza Prado, gostaria de

cumprimentar V. Exa. pela preocupação com nossa querida cidade de Contagem, o

que é muito pertinente. Como bem disse V. Exa., já que viveu em nossa cidade em

outras épocas, percebe como a mesma tem evoluído e se modificado. Os últimos seis

anos  de  administração  da  Prefeita  Marília  Campos  têm  dado  nova  feição  ao

Município, onde acabamos com práticas abomináveis, como a prática de não se fazer

concurso público e a do compadrio político. A cidade hoje é uma cidade republicana;

é uma cidade que, acima de tudo, retomou seu crescimento econômico. Do ponto de

vista da Funec, a Prefeita Marília Campos tem uma compreensão muito clara. Ela

está retomando a vocação da nossa fundação de ensino, que é a de ensino técnico.

Não queremos uma Funec para 2º grau, simplesmente; queremos uma Funec que dê

oportunidades de formação técnica aos nossos jovens, uma vez que se trata de um

dos maiores polos industriais de Minas Gerais.  Preocupada com a valorização do

ensino  técnico,  a Prefeita  tem procurado fazer  parcerias  com o governo federal  -

como exemplo, temos a inauguração do Cefet -, com o Sesi, com o Senai e com

instituições de formação profissional. É muito oportuno, aproveitando que V. Exa. faz

parte  do  partido  da  Secretária  de  Educação  do  Estado  de  Minas  Gerais,  buscar

entender que o que falta em Contagem é a responsabilidade do governo do Estado,

justamente com o ensino técnico profissionalizante. Deputada, a senhora sabia que,

em uma cidade com quase 800 mil habitantes, não existe uma escola técnica sequer

da rede estadual?

A Deputada Liza Prado* - Concordo com o senhor, Deputado Carlin Moura. 

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Da rede estadual de ensino, Deputada Liza

Costa.

A Deputada Liza Prado* - É Liza Prado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Outra questão importante: os 25% dos

recursos do Município a serem aplicados na educação não podem ser aplicados no

ensino do 2º grau.

A Deputada Liza Prado* - Concordo.
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O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - O investimento que hoje há na Funec é

com  orçamento  próprio  do  Município,  respeitados  os  25%  prioritariamente  para

Contagem. 

A Deputada Liza Prado* - Eu disse isso. Deputado Carlin Moura, eu lhe agradeço.

O Deputado Carlin  Moura (em aparte)*  -  Já que V. Exa. está voltando a ajudar

Contagem, ficamos felizes. Aproveite e peça à Dra. Ana Lúcia Gazzola para criar um

curso técnico profissionalizante em nossas redes estaduais.

A Deputada Liza Prado* - Peça a Prefeita que está defendendo para reabrir. Eu vou

pedir, sim. Muito obrigada. 

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Quero  parabenizar  V.  Exa.  pela

manifestação. Contamos sempre com sua ajuda para tornar Contagem uma cidade

melhor para se viver. 

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Muito  obrigada,  essa  é  minha  obrigação.  Eu  lhe

agradeço, Deputado Carlin Moura, a quem admiro muito, de quem gosto muito. Peça

a Prefeita,  que V.  Exa.  está representando,  para que reabra as escolas  técnicas,

porque,  na  verdade,  sempre  houve  orçamento.  O  orçamento  continua  existindo,

embora as unidades estejam fechadas. Pedirei à Gazzola para que interfira. 

Solicito,  e  temos até  de  exigir,  Deputado Rogério Correia,  a quem queria  pedir

desculpas porque meu tempo acabou, pois, se tivesse mais 30 segundos, concederia

aparte ao Deputado, a quem admiro tanto. 

Sou  fã  da  Prefeita  Marília,  cujo  trabalho  admiro.  Sei  que  passou  por  muitas

dificuldades, e não é fácil. Não pensem que é simples, realmente é uma Hidra de

Lerna.  Percebo que a educação é complicada,  mas é preciso vontade política.  O

Deputado Carlin Moura está certo, ao dizer que tínhamos o orçamento próprio, e esse

orçamento  continua  lá.  É  possível  termos  um  mundo  melhor,  fazer  a  diferença.

Contagem foi exemplo para o mundo e para o Brasil, e não pode ser que a nossa

Prefeita, uma mulher combativa da base do governo Lula, seja conhecida como a que

está desmantelando o ensino profissionalizante em Contagem. Portanto fica aqui o

meu protesto e o meu empenho. Torço para que Deus ilumine o seu coração e ajude

tanto a Prefeita quanto a Secretária de Estado no sentido de achar uma saída, e não

promover um fechamento, Deputado Rogério Correia, para que possamos beneficiar
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a juventude, principalmente a mais carente. Que a Prefeita possa resolver isso!

E não é só isso. Aproveito e solicito à Prefeita que veja também o contrato, porque

muita  gente  está  pagando  taxa  de  esgoto  sem  tê-lo:  há  fossas.  Foi  feita  uma

concessão  da  Prefeitura,  que  não  foi  da  época  da  Prefeita.  São  100  anos  de

concessão para a Copasa. Tem de haver um processo na Justiça para rever isso, pois

também é um problema grave.  Na próxima oportunidade,  falarei sobre esse tema

para ajudar e fazer com que a Prefeitura também faça sua parte para rever esse

contrato. Independentemente da base do partido em que estou, o importante é quem

me elegeu e me colocou aqui. No que for verdade, for bom para a população, for

correto e justo, para defender quem mais precisa - a educação e a saúde do povo

mineiro -, terão o apoio desta Deputada. Sobre matéria de qualquer Deputado, podem

ter a certeza de que estarei aqui para defender o que é correto e justo. Minha posição

é a de tentar ajudar o povo mineiro. Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Duilio  de  Castro)  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado Bonifácio Mourão solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno,

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Doutor Viana. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.  Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor  Viana* -  Sr.  Presidente,  Deputado Duilio  de Castro,  demais

Deputados aqui presentes, imprensa, funcionários da Casa, telespectadores que nos

assistem pela TV Assembleia, público presente em nossas galerias, boa-tarde. Na

condição de médico, cumprimento os funcionários do Sindicato da Fhemig em todo o

Estado de Minas Gerais, colocando nosso gabinete ao inteiro dispor para as causas

justas pelas quais lutam.

Minhas senhoras e meus senhores, lamentavelmente estou nesta tribuna hoje para

manifestar minha tristeza pela morte do ex-Deputado Dalton Canabrava, aos quase

86 anos, na manhã de ontem, na minha cidade de Curvelo. Por outro lado, falar do

conterrâneo, do curvelano Dalton, deixa-me orgulhoso, porque ele fez parte de um

seleto  grupo  de  pessoas  que  permitiram,  por  meio  de  seu  esforço  e  espírito

nacionalista, não só o despertar, mas também a luta e a continuidade da democracia
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em  nosso  Brasil,  que,  em  tempos  obscuros,  foi  ofuscada  pelo  regime  ditatorial.

Naquele período, um baluarte mineiro brilhou no meio da incompreensível ditadura: a

figura  de  Dalton  Canabrava,  então  jovem  Deputado  Estadual  da  Oposição  nesta

Assembleia,  levantou  a  bandeira  em  defesa  dos  oprimidos,  protegendo  os  que

buscavam um Brasil livre, os que defendiam a democracia e que lutavam contra a

opressão,  ficando  conhecido  em  Minas  Gerais  como  "paladino  da  democracia".

Chegou a abrigar em seu gabinete lideranças estudantis e sindicais que tentavam se

opor  ao  regime  vigente,  que  não  permitia  a  liberdade  de  expressão  de  nenhum

brasileiro neste país. 

Dalton Moreira Canabrava foi um homem do povo sempre presente na defesa dos

interesses de nosso Estado, tradição que começou com seu bisavô, Francisco França

Canabrava, o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Curvelo, ainda na fase

republicana. Médico, diplomado pela UFMG em 1950, Dr. Dalton começou a clinicar

em sua terra natal no ano seguinte, com um consultório de clínica cirúrgica, lá dirigiu

também  o  Hospital  Santo  Antônio.  Foi  membro  da  Associação  Médica  de  Minas

Gerais.  Iniciou  sua carreira  política  como Vereador  em  Curvelo,  nos  períodos  de

1954-1958 e de 1959-1963, chegando à Presidência da nossa Câmara Municipal, de

1955 até 1958. Nesta Assembleia teve o seu primeiro mandato na 5a Legislatura, de

1963 a 1967, como suplente, e foi  Deputado efetivo da 6a à  10a Legislatura. Seu

trabalho  concentrou-se  em  melhorias  na  área  da  saúde  pública,  com  ênfase  na

vacinação  contra  a  paralisia  infantil,  atingindo  as  camadas  mais  necessitadas  de

nossa sociedade. Na sua primeira campanha como Deputado, abraçou a causa da

erradicação  da  paralisia  infantil,  contratou  pessoal,  investiu  recursos  próprios  e

contribuiu  para  a  vacinação  de  todas  as  crianças  das  escolas  do  Município  de

Curvelo e de toda a região. Em seis legislaturas, nesta Casa, ocupou praticamente

todos os cargos, chegando à Presidência por dois anos consecutivos. 

Dalton Canabrava também dignificou Minas Gerais no cenário nacional, atuando na

Câmara  Federal,  de  1987  a  1991,  como  Deputado  Federal  constituinte,  dando

continuidade  ao  seu  justo  trabalho  na  condução  histórica  de  nosso  Brasil  à

democracia.  Na  Câmara  Federal  foi  Vice-Líder  do  PMDB;  membro  efetivo  da

Comissão  de  Transporte  e  suplente  da  Comissão  de  Saúde,  Previdência  e
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Assistência Social; 2º Vice-Presidente da Comissão de Organização dos Poderes e

Sistema de Governo e suplente da Subcomissão da Questão Urbana e Transporte. 

Dalton Canabrava pertenceu à UDN, ao MDB, ao Partido Popular, PP, e ao PMDB. 

Quero citar também parte do artigo que o jornalista Carlos Lindenberg, do jornal

“Hoje em Dia”, escreveu exatamente hoje, 24 de março, na sua coluna, cujo título é:

“História de Dalton num tempo heroico”: (- Lê:) 

“É de lembrar sua figura firme, mas amena, no contato com os colegas e mesmo

com os adversários e seu trânsito fácil com os jornalistas, aos quais dedicava boa

parte do tempo disponível a contar histórias de sua região - ora de medicina, ora da

política. E dava gargalhadas inesquecíveis. Dalton foi de um outro tempo. É verdade

que nos idos de 64 chegou a se alistar entre os que defenderam a derrubada de João

Goulart. Falava a alma do fazendeiro, amedrontado pelo fantasioso Grupo dos Onze,

de Leonel  Brizola.  Mas,  ao  sentir  o  peso do regime discricionário,  alistou-se,  por

origem e identidade, no exército libertário do velho MDB de Adauto Cardoso; e assim

ofereceu tenaz combate aos que suprimiam a democracia no País. Foi um tempo

heroico do qual ainda resta, entre outros, o ex-Deputado Tarcísio Delgado, de Juiz de

Fora. Formavam, por sinal, uma dupla inseparável na Assembleia.

É dessa época um episódio que ilustra a convivência dos contrários no Parlamento

mineiro, onde não faltavam debates acalorados, e até alguma disputa física, quando

não resolvida a tiros,  mas onde também imperava o instinto de solidariedade,  da

compreensão e da tolerância. Corriam os anos de chumbo e presidia a Casa o ex-

pessedista João Ferraz, matriculado, à época, na Arena. Dalton liderava o MDB, ele

que  era  originário  da  velha  UDN,  portanto  duas  vezes  adversário  de  Joãozinho

Ferraz. 

Em Brasília, o MDB não dava descanso ao governo do General Garrastazu Médici.

O mineiro Lisâneas Maciel, eleito Deputado pelo Rio de Janeiro, numa tarde-noite de

quinta-feira ocupou a tribuna da Câmara Federal para fazer duras críticas ao regime.

A reação foi a esperada. No final da noite, Lisâneas teve o mandato cassado pelos

duros do governo. Para dar maior impacto à cassação e provocar mais problemas

para o regime, o gabinete da Liderança do MDB mandou, por telex, o discurso mortal

a todos os líderes do partido nas Assembleias Legislativas, para que fosse feita a
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leitura do texto.

Em  Minas,  na  sessão  matinal  da  sexta-feira,  Dalton  recebeu  a  cópia,  enorme,

medindo quase 2m de fita de telex. Presidindo a reunião, Joãozinho Ferraz estava

atento à movimentação do Plenário e de olho,  especialmente, na belicosidade de

Dalton. A sessão corria, até onde possível, calma, até que João Ferraz viu um Dalton

avermelhado, paletó desabotoado e esvoaçante, entrar no Plenário arrastando 2m de

telex. Joãozinho não teve dúvida. Antes que Dalton gritasse da porta um ‘pela ordem,

Presidente’, como de fato fizera, João Ferraz gritou alto e bom som: ‘Em nome de

Deus, está encerrada a sessão’, para espanto de funcionários e Deputados, que não

entenderam nada no primeiro momento.

E,  ato  seguinte,  João  Ferraz  deixou  a  Mesa  dos  trabalhos,  esgueirou-se  sem

esconder a preocupação por trás do balcão de mármore e ganhou a porta lateral de

saída  da  Mesa,  enquanto  Dalton,  espumando,  gritava:  ‘Golpista,  volta  aqui,  seu

covarde, a sessão precisa continuar’. E a sessão continua”.

Finalizando: homem de grande coragem, Dalton Canabrava foi exemplo para todos

nós, exemplo para os mineiros que abraçaram a bandeira democrática por um país

livre e com liberdade de expressão. Entre muitas medalhas e honrarias recebidas em

50 anos de política, Dalton Canabrava ganhou o Diploma do Mérito da Resistência

Democrática, em 1979, por sua bravura em face do perigo da ditadura, um diploma

único, assinado pelas personalidades políticas de Minas Gerais e oferecido por seus

companheiros.

Relembrar, pois, a vida pública de Dalton Canabrava é uma honra para mim, apesar

da dor, do sentimento de sofrimento que seus familiares e todos nós, seus amigos,

estamos passando.  Manifestamos nossa solidariedade  a  seus  familiares,  à  viúva,

nossa amiga D. Suzana Pinto Canabrava, seus dois filhos, Dalton Canabrava Filho e

Rodrigo Pinto Canabrava, exatamente pelo momento difícil, pela hora que passam.

Quero também, em nome da Assembleia Legislativa, falar do orgulho de todos nós,

Deputados, e hoje destes homens que ajudaram a construir a nossa Assembleia e

que também aqui passaram, fizeram e deixaram história para o nosso Estado e para

o nosso país. Com muito orgulho, em nome do povo de Curvelo, quero agradecer a

luta, a vida pública, a vida de homem de família e a vida do médico Dalton Moreira
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Canabrava,  que ontem, antes de completar 86 anos, faleceu vítima de câncer de

pâncreas e suas consequências, mas que eternamente ficará e já está gravado na

história deste Estado e deste país pela sua bravura, pela sua visão, pela sua coragem

e pela sua luta em prol da democracia no País.

Cito também um caso. Uma vez, Hidelbrando Canabrava, na época da ditadura,

precisava  de  um  documento  no  governo  federal,  então  militar,  e,  ao  chegar,  no

primeiro contato que fez, a assessoria dos Generais que dominavam o País, por ter o

nome Canabrava, já foi dizendo: “Este Deputado está riscado, não é para atendê-lo

aqui”.  E  não  era  o  Deputado  Dalton  Canabrava,  mas  o  Deputado  Hidelbrando

Canabrava, seu primo, mas o nome Canabrava realmente soava com muita dureza e

não agradava aos militares que dominavam o regime àquela altura.

Em nome do povo de Minas Gerais, em nome dos que o conheceram e dos que

trabalharam com ele, vários ainda vivos, que o tenhamos em boa memória. Fica aqui

a nossa despedida, que Deus o tenha num bom lugar e que lhe dê bom descanso por

tudo que fez, construiu e por tudo que significou. O nosso eterno reconhecimento a

esse guerreiro defensor  dos direitos  do cidadão -  direitos  imensuráveis -  e  que é

orgulho para todos nós.

Sr. Presidente e Deputados, este é o meu pronunciamento na tarde de hoje, que é

dedicado exatamente a esse homem que passou por aqui por seis mandatos, tendo

exercido o sétimo como Deputado Federal constituinte para a grandeza, a memória e

a história de Minas e do Brasil.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia

solicitando  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  obrigado.  Buscarei  ser  bastante

breve no meu pronunciamento, ou seja, na utilização dos meus 15 minutos. Eu e os

Deputados Délio Malheiros e Carlin Moura ainda participaremos de uma reunião com

os expositores da feira da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, que, aliás, estão

nos esperando para debatermos um problema relativo a essa feira. Infelizmente têm



1863
____________________________________________________________________________

ocorrido desencontros com a Prefeitura local, cujo processo de licitação está com um

critério  que não agrada aos feirantes  e a todos nós.  Queremos encontrar alguma

solução para esses companheiros. Somos solidários com sua luta. Então, conforme

disse, serei bastante breve.

Mais uma vez, faço uma saudação aos funcionários da saúde e da Fhemig que

estiveram aqui conosco. Vamos torcer para que o governo Anastasia tenha para com

eles  sensibilidade,  que,  aliás,  não  teve  até  agora,  e,  de  fato,  negocie  com  os

servidores da saúde. 

Finalmente, congratulo-me com os professores. Hoje o STF está pondo na pauta de

discussão o Piso Nacional dos Professores. Sabiam que esse piso não é respeitado

em  Minas Gerais?  O Governador  Anastasia  e  o  ex-Governador  Aécio  Neves  não

respeitam o piso nacional. Então, estamos verificando se, no STF, será destinado um

piso de R$1.500,00 aos professores. É muito pouco receberem R$1.500,00 de piso.

Em Minas Gerais, não se respeita o piso dos professores como vencimento básico. 

Sou professor e fundador do Sind-UTE. Espero que o Supremo vote a favor da

existência de um piso nacional que obrigue os governos dos Estados, por este Brasil

afora, incluindo Minas Gerais, a pagarem o mínimo de R$1.500,00 de vencimento

básico dos professores. Portanto trago aqui a minha solidariedade aos professores,

às professoras, assim como aos companheiros da saúde e da Fhemig e aos feirantes.

Sr. Presidente, Deputados Carlin Moura e Antônio Júlio e Deputada Liza Prado, há

um assunto importante que me traz a esta tribuna hoje. V. Exas. sabem que, nesta

semana, o novo Presidente do PSDB em Minas, de forma um pouco ameaçadora ao

nosso  Bloco  Minas  sem  Censura...  Deputado  Antônio  Júlio,  eles  não  estão

acostumados  a  escutar  outra  opinião,  portanto  ameaçam  qualquer  ação  que

questiona o governo. A censura impera no Estado; aliás, o Deputado Sávio Souza

Cruz já explicou isso hoje - o Presidente do PSDB, em tom de ameaça, disse que

nada ficará sem resposta, ou seja, que responderá a tudo que perguntarmos. Como

ele  disse  que  nada  ficará  sem  resposta,  o  Bloco  Minas  sem  Censura  está

apresentando vários requerimentos para verificar se, de fato, haverá resposta. Hoje

estou  apresentando  mais  dois  requerimentos.  Até  agora  não  obtive  resposta  de

nenhum. Como disse que nada ficará sem resposta, não perdi ainda a esperança e



1864
____________________________________________________________________________

continuarei  apresentando  os  meus  requerimentos.  Se  o  governo  não  responder,

enviarei  tudo ao Deputado Federal  Marcus  Pestana,  Presidente  do  PSDB. Quem

sabe ele responda, já que, até agora, o governo nada respondeu. 

No primeiro requerimento, quero saber as razões que levaram a Copasa a anunciar

hoje um reajuste tarifário de 7,02%, superior à inflação, que foi de 5,9%. Por que a

Copasa  está  incluindo  na  conta  de  água  um  reajuste  maior  que  o  processo

inflacionário? Ao mesmo tempo, por que a Copasa diminuiu a tarifa social, que teve

uma queda de 4,5%? Ou seja, os pobres estão sofrendo ainda mais com a Copasa,

que cobra taxa de esgoto pelo interior afora, sem que haja rede de esgoto ou esgoto

tratado. O Deputado Marcus Pestana, Presidente do PSDB, disse que nada ficará

sem reposta.  Quero que responda,  então:  por  que o aumento foi  de 7,02% se a

inflação foi de 5,9%? E, ainda, por que a tarifa social na Copasa teve uma queda de

4,5%? O requerimento está aqui. Esperamos resposta.

Mas quero apresentar o segundo requerimento, para que nada fique sem resposta.

Os Deputados governistas nesta Casa só reclamam do governo federal. Como não

conseguem  falar  bem  de  Anastasia,  porque  não  têm  o  que  falar  de  bem,  ficam

tentando falar mal do Lula e da Dilma. Coitados! Falar mal do governo de Lula e da

Dilma, para quem tem um governo como o do Anastasia e do Aécio, é tarefa muito

difícil.  Mas eles ficam falando mal do Lula e da Dilma o tempo todo. Até entendo:

como não têm o que falar de bem sobre o governo do Estado, ficam pedindo coisas

para o governo federal. É mais ou menos assim: como não há direito um governo do

Estado, ficam falando do governo federal.

No caso, estão reclamando que o polo de acrílico da Petrobras não vem para Ibirité.

Em 2005,  quando o Senador Aécio era Governador  de Minas e eu era Deputado

nesta Casa, foi feito um protocolo a que acho interessante nos remeter. Reclamaram

e fizeram o maior escarcéu porque o polo de acrílico não vem para Minas, para Ibirité.

Mas, voltando a minhas memórias, lembro que, àquela época, com Aécio Governador

e  eu  Deputado,  apresentei  requerimento  a  uma Comissão desta  Casa -  não  me

lembro agora a qual Comissão -, para estudar a possibilidade de esse polo acrílico vir

para Minas. Isso aconteceu em 2005. De lá para cá, era esperado que o governo do

Estado cumprisse o protocolo de intenções para que o polo acrílico viesse para cá.
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Então, o que quero saber do governo do Estado, Deputado Antônio Júlio, é o que se

segue.

Considerando que a assinatura do protocolo de intenções entre o governo de Minas

e a Petrobras ocorreu em 2005 - lembrando que este parlamentar esteve presente à

discussão feita na Assembleia Legislativa em torno do assunto -, quero que o governo

do Estado ou o Presidente do PSDB, Deputado Marcus Pestana, especifiquem os

estudos  ambientais  e  a  apresentação  de  soluções  para  viabilizar  o  respectivo

licenciamento  que  foram  feitos  em  Minas  Gerais.  Isso,  se  foi  feito  algum estudo

ambiental. Em segundo lugar, se o governo do Estado deu um jeito na infraestrutura

energética,  de  abastecimento  de  água,  de  transporte,  estocagem,  disposição  de

resíduos sólidos ou tomou outras medidas de facilitação do fluxo de produção. Em

terceiro lugar, se foi proposto algum incentivo fiscal. Em quarto lugar, se o governo do

Estado qualificou mão de obra específica para que o polo de acrílico da Petrobras

viesse para cá. Em quinto lugar, quero que especifiquem que Secretarias, órgãos ou

empresas estaduais foram mobilizados para consolidar a atração do polo de acrílico.

Alguma Secretaria  se  dedicou  a  esse tema? Em  sexto  lugar,  quero  saber  se  foi

constituído algum grupo gestor específico para o fim que destaquei - trazer o polo

acrílico para Minas Gerais. Em sétimo lugar, se foi realizada a mobilização de outras

instâncias  públicas  e  privadas  para  fins  de  incentivo  à  atração  da  citada  planta

industrial - universidade, Prefeituras do entorno, Fiemg, etc. Se isso ocorreu, qual foi

o cronograma de atividades envolvendo tais instâncias? Em oitavo lugar, quero que

indiquem as solicitações que foram formalmente apresentadas à Petrobras para se

estabelecer a sinergia necessária para viabilização do citado empreendimento. E, em

nono lugar, as linhas de financiamento do BDMG que foram disponibilizadas. 

De  acordo  com  meus  conhecimentos,  Deputado  Antônio  Júlio,  nada  desse

protocolo o governo do Estado fez. No entanto, agora ele quer que caia do céu. Cadê

o polo acrílico? Está indo para a Bahia, pois o governo baiano tem competência para

fazer.  Já o governo de Minas é um governo fraco,  fica esperando exportação de

minério. O governo do Estado vive disso: exportação de minério. Ele não está “nem

aí” para o meio ambiente nem para nada. Se o minério vale muito, o governo do

Estado fala: “Olha, o PIB foi grande”.  Mas, se o minério cai:  “O PIB foi pequeno”.
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Claro,  o  governo  não faz  investimentos.  Não  sou  eu  quem  disse  isso,  mas  sim,

naquele seminário, o Presidente da Fiemg, sempre muito generosa com o governo do

Estado e com o projeto Aécio Presidente.  O Presidente  da Fiemg reclamou aqui,

publicamente, da falta de entusiasmo, de projetos e programas do governo federal,

mas agora quer que caia do céu, fica reclamando que as coisas não vêm para cá.

Como, se o governo não corre atrás?

O  mesmo  acontece  na  Prefeitura.  O  Deputado  Luiz  Henrique  sabe  que,  se  o

Prefeito não correr atrás de determinado projeto, o projeto não cairá na cidade dele

de graça. Prefeito tem de ir atrás, tem de fazer projeto.

Não quero ensinar padre-nosso a vigário, mas estão aqui mais dois requerimentos

meus para que nada fique sem resposta. Vamos esperar o governo respondê-los.

Primeiramente  concedo  aparte  ao  Deputado  Antônio  Júlio  e,  em  seguida,  ao

Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deputado Rogério Correia, estou ouvindo

atentamente  os  seus  questionamentos  e  acho  que  V.  Exa.  foi  muito  feliz,

principalmente no final.  Nos últimos oito  anos ouvimos aquela velha frase sempre

usada  pelos  políticos  antigos:  “Minas  trabalha  em  silêncio”.  Em  silêncio  estamos

trabalhando, e é por isso que nada acontece no Estado. Ontem mesmo o Deputado

Sávio Souza Cruz fez um desafio a um Deputado - não me lembro o nome - que

falava dos grandes investimentos em Minas Gerais. Também fiz esse desafio, por isso

pergunto: qual investimento houve em Minas Gerais nos últimos oito anos? O que

tivemos  foi  a  expansão da siderurgia  e da  mineração,  que sempre tiveram ajuda

expressiva do governo do Estado. Na verdade, tem de parar com esse negócio de

que Minas trabalha em silêncio e resolve em silêncio. Por exemplo, essa questão da

Petrobras, acredito que as nossas lideranças em Brasília  tinham de dar  o grito  e

xingar, mas eles querem ficar como a nova novela que começou: morde e assopra.

Isso não resolve. Minas tem de se posicionar para resolver os seus problemas, pois

as coisas não irão cair do céu.

Caro Deputado, quando V. Exa. falou que o Presidente do PSDB disse que nada

ficará sem resposta, na verdade o que vimos é que nada terá resposta. É um pouco

diferente.  Ontem,  eu  e  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  obtivemos  algumas
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informações sobre a licitação do prédio do Ipsemg para um grupo hoteleiro. Depois,

pedi informações ao Ipsemg por meio da Comissão de Fiscalização Financeira. No

entanto,  houve  um  alvoroço  danado  e,  consequentemente,  rejeitaram  o  meu

requerimento. Hoje, Deputado Rogério Correia, saí daqui e fui atrás dos documentos.

O  processo já  está  em  andamento,  já  houve  o  edital  e  abriram  as  propostas.  A

proposta vencedora - que todos já sabiam, pois não era segredo nem novidade para

ninguém - foi a do Grupo Fasano. Não vou nem discutir o procedimento licitatório que

estamos apurando hoje, quem participou e quem deixou de participar. Agora, o que

mais me assustou, Deputado Rogério Correia, foi o preço que o governo do Estado

impôs ao Ipsemg no que se refere ao aluguel daquele prédio de 12.000m². Até gosto

de perguntar e fazer um desafio: V. Exa. sabe quanto é o aluguel que o Grupo Fasano

pagará ao Ipsemg?

O Deputado Rogério Correia* - Não sei.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Deve ser mais ou menos um décimo do

valor que o Ipsemg paga atualmente para estar instalado na Cidade Administrativa.

O Deputado Rogério Correia* - Na Brasilinha do Aécio?

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Essas coisas precisam ser esclarecidas. O

governo tem de fazer  isso.  Sabe qual  é o valor  do aluguel  que o Grupo Fasano

pagará por mês naquele prédio?

O Deputado Rogério Correia* - Não.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Serão R$14.000,00.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  É  um  bom  negócio,  não  é  mesmo,  Deputado

Antônio Júlio?

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Se o governo quisesse me dar por uns

R$30.000,00, ficaria muito feliz.

O Deputado Rogério Correia * - É um bom negócio para o Fasano, né?

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Essa é a discussão que tentamos ontem

apurar  através  da  Comissão.  Pedimos  informações,  mas  não  quiseram  nos  dar.

Depois, sabia que, se estavam escondendo, é porque havia algum problema. Se não

há problema, nada ficará sem resposta. Como eles mesmo disseram, “o governo é da

transparência e do resultado”. Então, fui lá. Dessa vez, Deputado Luiz Henrique, não
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estou falando que houve ou que alguém me disse. 

Fomos lá,  eu e o assessor da Liderança da Minoria,  o Dr.  Elton, e fizemos um

levantamento  mesmo que  bem superficial,  pois  são  muitos  documentos.  Contudo

vimos que a coisa foi altamente facilitada. Foi tão facilitada que um grupo de licitação

do Ipsemg foi afastado porque não concordava com os valores. Chegaram a um valor

totalmente  diferente.  Isso  foi  muito  manipulado  fora,  na  Secretaria  de

Desenvolvimento.  Depois  fizeram  outra  comissão  de  licitação  para  atender

R$14.000,00.  Não  estou  discutindo,  pois,  atrás  desses  R$14.000,00,  há  outros

investimentos, o problema da Copa, e o governo quer investir. Mas tem uma coisa

duvidosa nisso, e quero dizer isso hoje, pois o fato foi ontem, hoje já fui lá, e quero

comentar hoje, vou comentar segunda-feira, terça-feira, esperando que eles me deem

uma resposta de como foi essa transação. 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Antônio Júlio. Tomara que nada

fique sem respostas. 

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, é muito triste

sabermos que perdemos o polo acrílico. Antes da reunião de ontem com o Presidente

da Petrobras, estava conversando com o Sérgio Barroso exatamente sobre essas

reivindicações que V. Exa. fala. Ele me disse que realmente grande parte - não foi

tudo - foi atendida, e o entendimento para a instalação da fábrica em Ibirité. Ninguém

sabe por que a fábrica foi para a Bahia. Assim, precisamos estar juntos, pois ainda

tem a questão da exploração do gás na Bacia do São Francisco. Os investimentos

que a Petrobras fará em Minas, neste ano, são aquém dos que serão realizados no

Brasil.  Realmente  a  empresa  cresceu,  e  nós,  mineiros,  temos  de  estar  juntos

buscando  investimentos,  porque  ficou  para  a  Refinaria  Gabriel  Passos  só  tirar  o

enxofre do “diesel”. Deputado Rogério Correia, ficou para nós só o cheiro do enxofre.

Então faço um apelo a V. Exa, pois sei que é votado na região do São Francisco:

vamos trabalhar junto nessa questão do gás, vamos ajudar Minas Gerais. Sei que V.

Exa. está aí é para isso, e também nós estamos aqui com essa finalidade. Obrigado

pelo aparte, Deputado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado. V. Exa. tem o meu aplauso

para essa questão do gás e para outras nas quais tem trabalhado. Também é nossa
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obrigação  trabalhar  para  que  Minas  Gerais  tenha,  cada  vez  mais,  um

desenvolvimento. Agora espero também que o governo do Estado faça a sua parte.

Deputado Sávio Souza Cruz, talvez, se o Mineirão estiver cheio e souber de uma

história dessa, ele vá também cantar: “Ninguém segura esse chororô, chora o Aécio,

chora o Pestana e o Governador”. Não dá. Temos de trabalhar e colocar o governo

para trabalhar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Júlio solicitando

a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu § 1º, transferi-la

ao Deputado Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Deputado Duilio de Castro, ilustre Presidente, que tanto

nos  honra  hoje  presidindo  esta  sessão,  e  caríssimos  telespectadores  da  TV

Assembleia,  primeiramente  quero,  Deputado  Rogério  Correia,  cumprimentar  os

servidores da saúde do Estado de Minas Gerais  e da rede hospitalar  Fhemig, os

quais  estão  em  um  processo  de  reivindicação.  Lembro  especificamente  que  a

principal reivindicação dos servidores é a manutenção dos seus postos de trabalho. O

governo do Estado insiste em demitir um grande número de trabalhadores da rede

Fhemig, da saúde pública, e isso é muito grave. Imaginem a saúde pública de Minas

Gerais,  que  já  passa  por  grandes  dificuldades,  ficar  sem  esses  trabalhadores.  É

contraditório  falar  em  demissão  da  rede  pública  de  saúde  de  Minas  Gerais,

justamente em um momento em que a economia está em expansão e o mercado de

trabalho  evolui.  Então pedimos ao governo  do Estado que tenha compreensão e

possa,  sem dúvida  nenhuma,  dar  uma resposta,  o  mais  breve possível,  a  esses

trabalhadores, garantindo-lhes os postos de trabalho na área pública de saúde. 

Também quero, Sr. Presidente, cumprimentar o Vereador Glêdston, Vice-Líder da

Prefeita  Elisa  Costa,  em  Governador  Valadares.  A Prefeita  Elisa  Costa  foi  nossa

companheira, nesta Casa, e também Líder do nosso bloco. Hoje ela está à frente da

Prefeitura  de  Governador  Valadares,  procurando  fazer  um  grande  trabalho  e  um

esforço em prol do povo de Governador Valadares. 

O nosso Vice-Líder muito bem levantou uma questão, e aproveito para reiterá-la: no



1870
____________________________________________________________________________

ano passado, aprovamos, nesta Casa, um fundo de compensação aos Municípios

para reparar a perda de arrecadação. O governo federal fez a compensação da parte

que lhe cabe, e o governo estadual se comprometeu a compensar os Municípios do

Estado de Minas Gerais. Para isso, foi aprovado um empréstimo especial do BNDES

para os Municípios, mas, entretanto, alguns não têm recebido o mesmo tratamento

por parte do governo do Estado.

No caso específico de Governador Valadares, temos direito a R$5.000.000,00 do

Orçamento  do  Estado  para  obras  de  infraestrutura.  Até  o  presente  momento,  há

dificuldades para a liberação desse recurso. Isso é estranho: porque alguns Prefeitos

recebem e outros não? Então é importante ter uma resposta do governo do Estado. É

pena  que  o  Líder  do  PSDB,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  não  se  encontre  em

Plenário, mas aproveito a oportunidade para pedir que ele, oriundo de Governador

Valadares,  cobre  do  Governador  do  Estado  que  o  repasse  dessa  cidade  seja

imediatamente  garantido  àquela  Prefeitura.  Só  assim  garantiremos  um  governo

republicano. Não há que se falar em governo republicano se uns recebem e outros

não. Isso é ruim, pode ser interpretado como uso eleitoreiro do dinheiro público, e não

queremos acreditar nessa hipótese. Mas se não há resposta e nem repasse, a única

conclusão  a  que  podemos  chegar  é  que  realmente  esteja  havendo  uma

discriminação, um preconceito contra a cidade de Governador Valadares.

O Vereador Glêdston Guetão, Vice-Líder da Prefeita, está preocupado e, na pessoa

da  Prefeita  Elisa  Costa,  pleiteia  isso.  Nós,  do  Bloco Minas  sem Censura,  somos

solidários  e  queremos  que  o  repasse  do  fundo  de  compensação  dos  Municípios

chegue o mais breve possível à cidade de Governador Valadares.

Com muito prazer, concedo um aparte ao nobre Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, é preciso verificar

se a Prefeitura está adimplente junto ao Estado para que seja efetuado esse repasse.

Coloco-me como porta-voz para facilitar  essa transferência.  Nosso Líder não está

aqui neste momento, mas me coloco à disposição para verificar que problema gerou

isso.

O Deputado Carlin Moura* - Perfeitamente, Deputado Luiz Henrique. Agradeço-lhe

muito  e  já  posso  antecipar  que  a  Prefeitura  de  Governador  Valadares  está
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rigorosamente em dia. Os projetos já foram apresentados desde o ano passado e,

quanto  mais  breve  pudermos  ter  esse  retorno  do  Estado,  melhor.  Governador

Valadares é uma cidade-polo da região do Vale do Rio Doce e tem dificuldades para

realizar políticas públicas. Então não podemos deixar de atender esse pleito, pois ele

é do povo de Governador Valadares, e não do partido A ou B. Temos a convicção da

importância dessa solicitação e desejamos que esse dinheiro chegue aos caixas da

Prefeitura o mais breve possível.

O  Deputado  Luiz  Henrique  (em  aparte)*  -  Tenho  certeza  de  que  o  nosso

Governador não está informado sobre esse assunto, principalmente porque é um dos

Governadores mais republicanos que conheço e tem tratado todos como iguais no

Estado de Minas Gerais.

O Deputado Carlin  Moura* - Obrigado,  Deputado Luiz Henrique. Então pedimos

ajuda  a  V.  Exa.  e  também  ao  Deputado  Bonifácio  Mourão,  para  levarmos  uma

resposta à Prefeitura de Governador Valadares o mais breve possível. Se for o caso,

faremos  posteriormente  um  requerimento  formal,  mas  acredito  plenamente  que  o

Governador  saberá  responder  isso,  para  que  não  paire  nenhuma dúvida  de  que

Governador Valadares esteja sendo perseguida ou discriminada por parte do governo.

Prefiro pensar assim.

Deputado Duilio de Castro, há outro tema muito importante. Ouvi atentamente a fala

do  Deputado  Rômulo  Viegas,  grande professor,  matemático,  pessoa de cultura  e

ilustre  Deputado,  cobrando,  com  muita  firmeza,  Deputado  Luiz  Henrique,  e

considerando equivocada a substituição de Roger Agnelli,  Presidente do Conselho

Diretor da Companhia Vale do Rio Doce. Ficou uma dúvida. O conselho da Vale tem

sua composição regimental com acionistas majoritários, mas não houve por parte dos

Deputados Rômulo Viegas, Dalmo Ribeiro Silva ou qualquer outro do PSDB cobrança

da dívida da Vale com os Municípios de Minas Gerais, a qual o Sr. Roger Agnelli

insiste em não pagar. São R$4.500.000.000,00 em processo transitado em julgado,

ajuizado pelos  Municípios  mineradores,  e não cabe mais  recurso.  Nos últimos 12

anos consecutivos, a CVRD, sob a Presidência do Sr. Roger Agnelli,  vem batendo

recordes  de  lucro  líquido  para  os  seus  acionistas.  Esse  dinheiro  é  devido  aos

Municípios mineradores de Minas Gerais, como Congonhas, Itabirito, Ibirité, Itabira e
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Ouro Preto, mas a CVRD insiste em dar um calote de R$4.500.000.000,00 sob a

coordenação desse Presidente.

Deputado Luiz Henrique, se não me engano foi V. Exa. que mencionou que a Vale

fez  uma  doação  de  R$100.000.000,00  para  uma  creche.  Minas  não  precisa  de

esmola, queremos o que é direito de Minas Gerais. Esses R$4.500.000.000,00 se

devem ao cálculo errado da Compensação Financeira de Extração Mineral - CFEM -,

que se fez de propósito para dar prejuízo aos Municípios.

Mudar o Conselho da Vale também é importante para que ela tenha compromisso

com os Municípios de Minas Gerais. A principal riqueza que está dando lucro a essa

empresa vem das montanhas de Minas Gerais. É positivo que o Conselho da Vale

compreenda que deve mudar  a sua Presidência,  para termos uma empresa mais

comprometida com Minas Gerais.  O PSDB de Minas deveria bater palmas para o

Conselho da Vale e pedir a cabeça do Sr. Roger Agnelli, para que ela pague a dívida

e conquistemos a principal bandeira que une a todos em Minas, desde o Governador

até os Deputados desta Casa:  o aumento do percentual  da CFEM, o “royalty”  do

minério. Hoje, este é uma migalha de 2% do faturamento líquido, enquanto para o

petróleo é 10% do faturamento bruto. O que a Associação Brasileira de Municípios

Mineradores,  muito bem presidida pelo  Prefeito  de  Congonhas,  Anderson Cabido,

quer é que passemos para apenas 4% do faturamento bruto dessas mineradoras que

arrombam as montanhas de Minas e nos deixam apenas os buracos e barracos.

Queria ver o pronunciamento do Governador e de todos os partidos desta Casa a

favor da substituição desse Presidente do Conselho da Vale, que não tem respeito

com Minas Gerais nem com os Municípios mineradores.

Para concluir, Deputada Liza Prado, estou muito feliz com a senhora e sei que nos

poderá  ajudar  muito  em  Contagem.  Porém,  quero  ajudá-la  a  compreender  como

Contagem evoluiu.  Ela já tinha ido para a sexta colocação quando foi  governada

pelos tucanos, mas em 2010 teve uma receita corrente líquida de R$809.000.000,00

e voltou a ter  a terceira maior arrecadação do Estado. Desses R$809.000.000,00,

investimos  R$217.000.000,00  em  educação;  R$157.000.000,00  em  aplicação  do

Tesouro;  R$9.000.000,00  em  merenda  escolar;  R$36.000.000,00  no  Fundeb;  e

R$15.000.000,00  no  FNDE.  É  importante  também,  Deputada  Liza  Prado,
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compreender  que  recentemente  foi  aprovado  o  novo  plano  de  carreira  para  os

servidores da Prefeitura de Contagem, respeitando as carreiras profissionais,  com

vencimentos  iniciais  mais  competitivos,  valorização das  titulações,  progressão por

avaliação  a  partir  de  2012,  recomposição  salarial  por  progressão  e  promoção,

redução da jornada para os Assistentes Sociais e manutenção dos direitos adquiridos

como  quinquênios,  férias-prêmio.  A  Prefeita  tem  realizado  grande  esforço.  Lá,

Deputada Liza Prado, na rede de ensino fundamental há 70 mil alunos, 69 escolas e

5.152 servidores; na Funec há 2.487 alunos matriculados, 11 unidades de ensino em

Contagem, 3 anexos, 652 servidores e um investimento de R$20.000.000,00 só em

2010.  Esse valor é do próprio orçamento do Município.  Diga-se de passagem, se

fossem respeitar o que a Constituição determina, como é ensino do 2º grau, esse

orçamento teria de vir dos cofres do Estado de Minas. Entretanto, o nosso Estado,

que é o terceiro maior da Federação e o segundo em arrecadação, pasme, Deputada

Liza Prado, não tem escola técnica profissionalizante. Alguém conhece alguma escola

técnica da rede estadual de ensino mantida pelo governo do Estado? O Estado está

comprando vaga na rede particular de ensino. Trata-se do vergonhoso Programa de

Educação Profissional e não dá condições adequadas para se ter uma rede própria

de formação profissional. Então, a Funec em Contagem está tapando um buraco do

governo do Estado.

Então deixo alguns esclarecimentos. Entregarei depois a V. Exa.,  Deputada Liza

Prado, a prestação de contas da Prefeita Marília Campos para que veja melhor como

Contagem mudou depois que V. Exa. morou lá, em outras épocas.

Citei o nome do Deputado Bonifácio Mourão, Presidente Deputado Duilio de Castro,

e  seria  indelicado  se  não  pudesse  ouvi-lo,  pois  no  momento  ele  não  estava  no

Plenário. Gostaria que V. Exa. permitisse que ele falasse.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Solicito um tempo, porque estava em

reunião da Comissão. Deputado Carlin Moura, V. Exa. fez referência a um repasse

que o Governador não teria feito para o Município de Governador Valadares. Gostaria

de saber qual.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Trata-se  do  Fundo  de  Compensação,  Deputado

Mourão.  No  ano  passado,  aprovamos  nesta  Casa  um  empréstimo  especial  ao
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governo do Estado para compensar a perda do Estado em relação à arrecadação de

2009. Na aprovação desse empréstimo, em condição especial, para o Estado ficou

acertada a criação de um fundo especial para compensar os Municípios. Havia uma

tabela de valores nesse fundo especial que dependia da população do Município. Por

essa  tabela,  o  Município  de  Governador  Valadares  fazia  jus  ao  valor  de

R$5.000.000,00 para investimentos em infraestrutura. Desde o ano passado estamos

insistindo com o governo do Estado, com a Secretaria de Obras Públicas, para que

esse  valor  chegue  aos  caixas  de  Governador  Valadares.  Entretanto,  até  hoje  o

dinheiro não chegou, Deputado Bonifácio Mourão. Então solicitamos, em nome do

princípio republicano e da democracia,  que os R$5.000.000,00 a que Governador

Valadares tem direito,  como Fundo de Compensação dos Municípios, chegue aos

cofres da Prefeitura o mais breve possível.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Responderei a V. Exa., que fala que

Governador  Valadares  tem  direito  a  esse  fundo,  com  o  que  não  concordo.  Na

verdade,  Governador  Valadares tem inúmeros direitos,  como também a região do

Vale do Rio Doce: o direito de ver a BR-381 duplicada até lá, por exemplo. O governo

federal não duplica essa rodovia, chamada Rodovia da Morte, e não cumpre com os

direitos do Município e de toda a região, que é a minha.

O Deputado Carlin Moura* - E o fundo, Deputado Mourão?

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  -  Vou responder sobre o fundo, mas

estou dizendo que ele não é só um direito, como V. Exa. afirma.

O Deputado Carlin Moura* - Foi aprovado nesta Casa, Deputado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Porém, o fato de ter sido aprovado na

Casa não significa  que  o  governo  seja  obrigado a  aprová-lo,  porque  se  trata  de

despesa  pública.  A  iniciativa  de  aprovar  tem  de  ser  do  governo,  conforme  a

Constituição Federal. Aliás, V. Exa. sabe disso.

O Deputado Carlin Moura* - Foi negociado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Explicarei sobre a questão do fundo. V.

Exa. me concedeu aparte.

Estou  dizendo  que  só  direito  não  seria;  justo,  sim,  absolutamente  justo  com

Valadares  e  toda  a  região.  Com  relação  ao  fundo,  esclareço  a  V.  Exa.  que  fui
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procurado pelo Silvano, que é Secretário do Governo da Prefeita Elisa Costa, e pelo

Eng. Fernando Pinto, referido por V. Exa., para que eu trabalhasse nesse sentido, e

eu estou trabalhando. Porém, conforme V. Exa. sabe, o governo tem apenas dois

meses.  O  governo  do  PT,  o  governo  da  Presidente  Dilma  até  agora  está

administrando briga do PMDB com o PT por causa de cargos. Todo o mundo sabe

disso. Não fez nada, está só na base da promessa. O Deputado Gustavo Valadares

sabe disso: o PMDB está brigando com o PT por causa de cargo. A Presidente Dilma

Rousseff está apenas fazendo projeto, ninguém pode cobrar nada dela, até porque

não houve tempo. Também não se pode cobrar do Governador atual a destinação, em

dois meses, de R$5.000.000,00 para Governador Valadares ou para outra região. No

dia em que ele destinar esses recursos, eles serão muito bem-vindos. Estarei junto,

lutando  para  isso,  porque  sempre  estarei  lutando  por  tudo  o  que  diz  respeito  a

Governador  Valadares,  ao  Vale  do  Rio  Doce  e  ao  nosso  Estado,  com  certeza,

Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin  Moura* - Agradeço-lhe, Deputado Mourão. Conte com minha

modesta ajuda. 

Deputado Mourão,  irei  ajudar  no  que  puder,  porque  Governador  Valadares

realmente merece. Tenho certeza de que o governo do Estado haverá de repassar

esses  recursos.  Portanto,  conte  com  minha  colaboração.  Vamos  ao  Governador,

porque Governador Valadares não pode esperar. Muito obrigado a todos e ao nobre

Vereador, Vice-Líder, Glêdston Guetão. 

* - Sem revisão do orador. 

Questões de Ordem

O  Deputado  Gustavo  Valadares  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Duilio  de  Castro,

apresento esta questão de ordem por algumas razões. Uma delas é para responder

em nome do governo a alguns questionamentos. O primeiro deles é que ontem, de

forma muito serena, o Deputado Ulysses Gomes, do PT, levantou um questionamento

acerca da questão dos R$50.000.000,00 que foram repassados pelo governo federal

ao governo de Minas para atendimento das obras emergenciais, em consequência

das  chuvas.  O  governo do Estado participou  com R$20.000.000,00,  e  o  governo

federal com R$50.000.000,00. Os R$20.000.000,00 do governo do Estado já estão
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sendo utilizados através dos contratos de manutenção entre o DER e suas regionais.

Os  R$50.000.000,00 do governo federal  repassados ao  governo do Estado,  para

serem liberados, têm como pré-requisito uma licitação. Assim, o governo do Estado

achou por bem listar 10 grupos onde estão localizadas as cidades atingidas pelas

chuvas. Esses 10 grupos vão receber o montante de R$50.000.000,00. Já estão em

processo de licitação, e tão logo seja divulgado o resultado da licitação, o dinheiro

chegará aos Municípios. O Deputado Ulysses questionou posteriormente o motivo de

o dinheiro não ter sido repassado, já que as Prefeituras tinham decretado estado de

emergência.  O  Estado  não pode  utilizar  o  estado de emergência  decretado  pelo

Município para repassar o dinheiro. Como o estado de emergência não foi decretado

pelo governo do Estado, até porque não poderia fazê-lo, ele não poderia repassar o

valor sem licitação. Por isso, os R$50.000.000,00 estão em processo de liberação,

serão liberados, faltando a conclusão da licitação. O motivo principal que me trouxe a

esta tribuna foi o pronunciamento do Deputado Rogério Correia, que mais uma vez

está na contramão e mal-informado. Em 2005, o Deputado Rogério Correia, membro

do  PT,  ainda era  parlamentar  nesta  Casa  -  ele  esteve  ausente  durante  a  última

legislatura - e presenciou “in loco” a assinatura do protocolo de intenção da Petrobras

para com o governo do Estado, a fim de trazer para Minas os investimentos da fábrica

de ácido acrílico, em especial ao lado da Regap, que beneficiaria os Municípios de

Ibirité e Betim. Foram investimentos gigantescos. O governo do Estado se preparou

para  receber  os  investimentos.  Desde  2005,  trabalhou  para  receber  esses

investimentos, formou comissões de trabalho, pôs Secretário à disposição. E a notícia

que  recebemos  ontem  foi  que  essa  usina  está  sendo  levada  para  a  Bahia,

coincidentemente - mais uma coincidência do governo federal -, Estado administrado

pelo PT. Isso está claro para todos nós, parlamentares, e é preciso que a população

de Minas entenda que o governo federal não quer ver Minas crescer, que o governo

Dilma, assim como o governo Lula, não quer ver Minas se desenvolver, porque em

Minas está o  grande nome da Oposição e aquele que é capaz de fazer  frente à

Presidenta da República. Essa é a única razão do não investimento da Petrobras

nessa usina de ácido acrílico e da sua transferência para Camaçari, na Bahia. Esse é

o único argumento, não há outro.  O Governador Anastasia ainda tentou, trouxe a
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reunião  ontem  aqui,  e  o  prêmio  de  consolação  que  recebemos  foi  a  visita  do

Presidente da Petrobras, como se isso resolvesse alguma coisa. Não resolve. Que

fique claro: perdemos para a Bahia essa usina porque o governo federal não quer ver

Minas  crescer,  quer  ver  Minas  andar  na  contramão.  As  obras  principais  que  os

mineiros mais reivindicam hoje são de responsabilidade do governo federal, e não

saem do papel, porque o governo federal não quer ver Minas crescer: a duplicação da

BR-381, o metrô da Região Metropolitana, o Anel Rodoviário e outras mais. Que fique

bem claro à população de Minas: não acreditem em discursos oportunistas. Apesar

de respeitar  muito  o Deputado Rogério  Correia,  por  vezes  ele faz aqui  discursos

oportunistas e aproveitou a ausência de representantes do governo do Estado, que

não estavam aqui  para defender  o governo.  Que fique bem claro que Minas não

recebeu a usina porque a Presidenta Dilma não quer ver Minas crescer e não quer

ver seu povo se desenvolver.  Esse é o fato que precisa ser colocado na Casa, e

quero que ele conste nos anais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Tiago Ulisses - Sr.  Presidente, ouvi atentamente a discussão sobre

Governador Valadares, em relação aos Deputados Carlin Moura e Bonifácio Mourão,

e  gostaria  somente  de  registrar  que  somos  membros  da  Comissão  de  Minas  e

Energia e estamos atentos aos investimentos feitos na área de energia no Estado de

Minas  Gerais.  A  Gasmig  já  trabalha  o  projeto  do  gasoduto,  que  levará  o

desenvolvimento  permanente  à  região  de  Governador  Valadares.  O  gasoduto  já

circunda  a  região  de  Conselheiro  Lafaiete,  Ouro  Branco,  Ouro  Preto,  Mariana,

chegando  a  Belo  Oriente,  e,  dentro  em  breve,  segundo  a  programação  de

investimento  da  Gasmig,  chegará  a  Governador  Valadares,  passando  por  Belo

Oriente. Esse é um investimento definitivo e que dá frutos, porque, com a chegada do

gasoduto,  mais  indústrias  irão  para  Governador  Valadares.  Não  há  discussão

momentânea sobre um ou outro convênio, como há pouco dizia o Deputado Carlin

Moura. A Gasmig, por meio do governo Aécio e do governo Anastasia, também levará

o gasoduto a Uberaba, o que possibilitará a implantação conjunta com o governo

federal,  da  indústria  de  amônia  para  produzir  fertilizantes  para  a  atividade

agropecuária do Estado. Isso é o mais importante a ressaltar. Em relação à discussão

sobre  o  convênio  que,  segundo o Deputado Carlin  Moura,  Governador  Valadares
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necessita, acredito que o Governador, em nenhum momento, fez discriminação. Há

Prefeitos do PT que me apoiaram, cujos nomes digo sem problema algum. O Prefeito

de Aguanil, Sebastião Elói, apoiou-nos para Deputado Estadual, e posso trazê-lo aqui

para confirmar que em momento algum ele foi discriminado por ideologia partidária ou

opinião.  Ressalto que o governo Aécio e o governo Anastasia firmaram convênios

com todos os partidos, de todas as regiões, em todos os Municípios do Estado, e que,

até Governador  Valadares,  efetivamente,  além das obras já iniciadas, será levado

também o gasoduto para o desenvolvimento dessa região tão importante do Vale do

Rio Doce de Minas Gerais. Aproveito o ensejo para pedir o encerramento, de plano,

da reunião, haja vista a falta de quórum no Plenário.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para a extraordinária de terça-feira, dia 29, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (-  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia

29/3/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos da Deputada Maria

Tereza Lara e do Deputado Délio Malheiros; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Questões  de  ordem  -  Registro  de  presença  -  Discussão  e  Votação  de

Proposições:  Prosseguimento  da  discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à

Proposição de Lei nº 20.324; discurso do Deputado Antônio Júlio; encerramento da

discussão; votação secreta; manutenção; discurso do Deputado João Leite; questão

de ordem - Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -



1879
____________________________________________________________________________

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antônio  Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Bruno  Siqueira  -  Carlin  Moura  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -  Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -

Hélio  Gomes -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis

-  Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 2º-Secretário, procede à

leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, a Deputada

Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

como hoje houve encerramento, de plano, da reunião, gostaria de deixar registrado

que eu e o Deputado Ivair Nogueira estávamos inscritos para falar pelo art. 70, a fim

de dizer que amanhã receberemos, em Minas Gerais,  o Dr.  José Sérgio Gabrielli,
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Presidente da Petrobras, que falará com o Governador sobre a questão da Refinaria

Gabriel Passos - Regap. Não poderíamos deixar, de forma alguma, de registrar esse

fato que, a meu ver, é extremamente importante. A Regap foi instalada em 1966 e é

extremamente importante para Minas Gerais. Em 2010, por meio dela, a Petrobras

gerou R$2.600.000.000,00 de ICMS para o Estado, sendo R$65.145.000,00 desse

valor para Betim. Em agosto de 2010, a Prefeita de Betim, Maria do Carmo Lara,

minha irmã, esteve na sede da Petrobras com o Diretor de Abastecimento, Paulo

Roberto  Costa,  e  entregou  uma  documentação  pleiteando  o  cumprimento  do

Protocolo de Intenções, assinado em março de 2005, pelo Presidente da Petrobras e

o  Governador  Aécio  Neves.  Depois  disso,  houve  vários  desdobramentos:  ela  me

procurou,  a  Secretária  de  Desenvolvimento  Econômico  do  Estado,  Dorothea

Werneck, esteve em Betim, houve também conversas com o Deputado Dinis Pinheiro,

Presidente  da  Assembleia,  que  reside  em  Ibirité.  Então  a  Prefeita  de  Betim  e  o

Prefeito de Ibirité, as Lideranças, os Deputados que residem na Região Metropolitana

de Belo Horizonte e também os que residem na própria cidade, todos devemos somar

esforços. Como já disse, nós e o Deputado Ivair Nogueira temos feito várias injunções

para que, de fato, tenhamos o polo petroquímico em Minas Gerais; mas, além disso,

queremos também uma ampliação da Regap, e quero deixar isso registrado hoje.

Sabemos que isso acontecerá. Acreditamos na sensibilidade do Presidente, mas é

preciso  que  haja  unidade  entre  todas  as  Lideranças  deste  Estado.  Então  esse

movimento,  as  Lideranças  -  e  cito  aqui  o  nosso  Presidente  Dinis  Pinheiro  -,  a

Secretária Dorothea Werneck, os Deputados Ivair Nogueira, os Deputados da Região

Metropolitana -  o Deputado Célio  Moreira está dizendo que os de Belo Horizonte

também, todos devemos estar unidos, defendendo o nosso Estado -, Carlin Moura,

todos nós da Região Metropolitana, o nosso bloco, a nossa bancada de Oposição, a

de situação, pois se trata do interesse maior de Minas. Devemos estar unificados e

solidários, pois essa é uma ação importante do Estado de Minas Gerais. As várias

refinarias já receberam recursos do governo federal para ampliação durante esses

anos recentes. Precisamos e queremos um polo petroquímico em Ibirité. Betim não

está disputando isso. Queremos o polo em Ibirité, que será beneficiada, assim como

Betim  e  toda  a  Região  Metropolitana.  Além  disso,  queremos  também  que  sejam
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ampliados os recursos, pois a Regap foi prejudicada recentemente porque não se

expandiu. Existe um compromisso em todas essas conversas da Prefeita Maria do

Carmo  com  as  lideranças  estaduais  de  que  Minas  Gerais  terá  recursos  para  a

ampliação da Regap. Vimos que os valores são muito significativos. Quero encerrar

deixando registrada aqui a importância da Regap, do nosso Estado e de todas as

Lideranças  envolvidas  nessa  reivindicação  para  que  amanhã  possa  ser  um  dia

importante para nós, mineiros, sobretudo da Região Metropolitana. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, na reunião da tarde desta terça-feira,

houve  uma discussão  em  relação  a  um  requerimento  que  pedia  documentos  da

BHTRANS acerca dos radares. Não vi, na leitura da ata, essa matéria sendo tratada

da maneira adequada. Mas o que gostaria de dizer, acerca do que consta da ata, ou

deveria constar, é que este Deputado vem, com outros companheiros desta Casa,

empreendendo  uma batalha  contra  a  chamada  máfia  dos  radares.  Uma  matéria

denunciada no “Fantástico” mostrou que existem 950 radares aproximadamente em

Minas Gerais, cujo faturamento no Brasil  está em torno de R$2.000.000.000,00. O

requerimento que estava em discussão hoje, à tarde, dizia respeito a um pedido de

documentos da BHTRANS relativos aos contratos das mesmíssimas empresas que

exploram  esses  radares  em  outros  pontos  no  Brasil,  cujos  contratos  foram

rescindidos  na  última  semana.  Isso  aconteceu  com  Aracaju  e  Sorocaba,  com  o

Estado do Rio Grande do Sul, com Erechim e Sant’Ana do Livramento, com o Estado

do Acre, com Curitiba. Esses Estados, cidades e várias capitais do País rescindiram

esses contratos. Aqui em Belo Horizonte e em uma centena de Municípios do Estado

de  Minas  Gerais  as  mesmíssimas  empresas  estão  explorando  esses  radares.

Tivemos acesso, hoje, a um contrato da Prefeitura de Coronel Fabriciano, onde cinco

radares  em  funcionamento  geram  uma receita,  para  a  empresa  denunciada  pelo

“Fantástico”,  de R$7.000.000,00 em três anos. O radar do DER para Sabará, que

será também objeto de audiência pública, aplicou 100 mil multas numa população

que não chega a 30 mil motoristas, que por lá passaram. Essa indústria crescente da

multa  faz  com  que  essas  empresas,  em  vários  Estados,  conforme  comprovado,

paguem propinas para agentes públicos de outros Estados. Aqui em Belo Horizonte
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não  existe  nenhuma  suspeita,  absolutamente  nenhuma.  Mas  os  radares  foram

mudados  de  lugar,  para  aumentar  a  arrecadação  e  não  para  a  prevenção  de

acidentes. A Comissão de Defesa do Consumidor visitou a Av. Raja Gabaglia e, em

vários pontos, os radares foram colocados escondidos, atrás das árvores, em pontos

que gerarão mais arrecadação. Não podemos aceitar que no Estado de Minas Gerais

esteja acontecendo o que foi denunciado pela imprensa nacional, no último domingo,

quando se viu um ex-funcionário de empresa de monitoramento eletrônico dizendo

que a Região Sul e o Estado de Minas Gerais são feudos da máfia dos radares. A

Prefeitura de Belo Horizonte, comandada por um cidadão muito sério, o Dr. Márcio

Lacerda,  tem  de  pedir  uma  revisão  desses  contratos,  analisar  o  que  aconteceu,

porque as empresas são as mesmas. Houve um contrato sem licitação. A licitação

parou, veio a contratação emergencial,  e a mudança de pontos desses radares. A

situação  repete-se  em  Pouso Alegre  e  em  outras  cidades  do Estado.  Em Pouso

Alegre, o Prefeito já rescindiu o contrato. Portanto, Sr. Presidente, seria importante

que constasse da ata o registro da situação que ocorreu hoje, à tarde, quando foi

pedido o contrato da empresa BHTRANS, que não o forneceu. É preciso que esta

Casa aja na defesa do interesse do povo de Minas Gerais. Achamos que o cidadão

que infringe as normas de trânsito deve ser rigorosamente punido. Os radares devem

ser  instalados,  cumprindo-se  a  Resolução  nº  136  do  Denatran,  cumprindo-se  o

Código de Trânsito e a Constituição Federal, pois ninguém pode se colocar acima da

lei. Mas essa máfia dos radares não pode florescer em Minas, não pode transformar o

nosso Estado em um feudo de “propinagem”, de ilegalidade, para arrecadar cada dia

mais em detrimento do cumprimento da lei e da Constituição.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Délio Malheiros que, na ata a ser publicada

no órgão oficial de Minas Gerais, constarão todas as minúcias e considerações feitas

por V. Exa. Esgotado o prazo destinado a esta parte e não havendo retificação a ser

feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  2ª  Fase,  com  a  discussão  e  votação  da  matéria
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constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questões de Ordem

O Deputado  Ivair  Nogueira  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

muito antes de ser definida a reunião do Presidente da Petrobras com o Governador

Antonio Augusto Anastasia, a Deputada Maria Tereza Lara, com o apoio do Deputado

Rômulo Veneroso, e nós, representantes da cidade de Betim, nos preocupávamos

com uma situação que muito nos incomoda e que surgiu principalmente na mídia

nacional, que tem veiculado que o polo petroquímico que seria instalado na cidade de

Ibirité, cidade que V. Exa. muito bem representa, para Betim e para as cidades ao

redor  é  de  fundamental  importância,  e  foi  assinado  entre  o  ex-Governador  Aécio

Neves e o ex-Presidente da Petrobras um acordo para instalar um polo petroquímico

na cidade de Ibirité. Mas hoje estamos presenciando o leite se derramando, pois esse

polo petroquímico está sendo destinado à refinaria de Salvador. A Refinaria Gabriel

Passos, se isso realmente acontecer, virará uma mera distribuidora, porque perderá a

força do Estado, que hoje é o que tem a maior malha rodoviária do País e é o 2º

consumidor  de  petróleo.  Hoje  a  Refinaria  Gabriel  Passos  é  a  8ª  em  produção.

Anteriormente havia sido prometida a instalação de um gasoduto para atender ao

Triângulo Mineiro, porém hoje essa região está sendo atendida por meio da Refinaria

de Paulínia, em São Paulo. Sr. Presidente, torço e peço a Deus que o Governador

Antonio Augusto Anastasia possa ser feliz em sua discussão com o Presidente da

Petrobras, algo em que não acredito, porque penso já ser esse um fato consumado -

pelo menos a imprensa tem dito isso -, mas esperamos que essa situação possa ser

revertida. Além do mais, a Petrobras hoje faz muito pouco para Betim e para Ibirité. V.

Exa., que passa por lá, sabe que nessa região há uma represa altamente poluída.

Aliás, não sei por que a Secretaria de Meio Ambiente ainda não tomou as devidas

providências para isso ser corrigido. O que queremos não é saber se ela pertence ao

governo federal ou ao governo estadual; o que estamos fazendo neste momento é

pedir o empenho de todas as autoridades, tanto da Deputada Maria Tereza Lara, dos

Deputados  Ivair  Nogueira,  Rômulo  Veneroso,  V.  Exa.  como  Presidente  da

Assembleia, além do Deputado Federal Toninho Pinheiro, que levantou essa bandeira

na  Câmara  dos  Deputados,  como  o  Deputado  Federal  Carlaile  Pedrosa,  que
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representa a região. E, acima de tudo, o empenho do Governador Antonio Augusto

Anastasia,  para  que,  amanhã,  às  10  horas,  na  reunião  a  se  realizar  no  Palácio

Tiradentes, ele seja sábio e consiga convencer o Presidente da Petrobras de que

essa obra é fundamental para Minas Gerais. Se, anteriormente, havia a perspectiva

de duplicar a arrecadação de Betim, de Ibirité e do Estado, poderá agora haver o

caso muito grave de perda de receita.  Este é o nosso apelo,  Sr.  Presidente:  que

realmente o Presidente da Petrobras e o governo possam sentir  que ocorreu um

equívoco,  que não se justifica pela mudança do Presidente ou do Governador da

Bahia,  pois  há  um compromisso que deve ser  respeitado,  um acordo que gerará

emprego e muita melhoria para Betim, Ibirité e, principalmente, para toda a Minas

Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, também quero fazer um comentário a

respeito da visita do Sr. Sergio Gabrielli,  Presidente da Petrobras, a Minas Gerais.

Esperamos que ele tenha uma atenção especial com o nosso Estado. Sabemos da

importância da Petrobras para o crescimento econômico do País, mas, como se trata

de Minas Gerais,  o 2º  Estado que mais  consome petróleo e derivados no Brasil,

esperamos que a Petrobras realmente venha aqui amanhã e deixe uma boa marca,

pois essa empresa está devendo a Minas Gerais: investimentos não acontecem aqui

há muito tempo. Esperamos também que o Presidente se posicione em relação ao

gás da Bacia do Rio São Francisco e que a Petrobras possa, o mais rapidamente

possível, perfurar os poços dos lotes a que tem direito, gerando renda e uma maior

esperança  para  a  Bacia  do  São  Francisco,  para  os  Municípios.  Gerou-se  uma

expectativa muito grande com o gás, e até hoje ainda não há nada de concreto.

Quero ainda, Sr. Presidente, colocar-me ao lado do Deputado Délio Malheiros em

relação  à  CPI  para  investigar  o  abuso  das  multas  em  Minas  Gerais.  Já  vinha

denunciando essa situação aqui há três anos. O problema dos radares é um absurdo.

Quero, Délio, dizer a você que, no Norte de Minas, a situação é muito mais grave,

pois lá a polícia possui os radares móveis. Eles entram e se escondem no capim, na

beira  da  rodovia  e,  todos  os  dias,  mudam  de  lugar  com  uma  única  intenção:

arrecadar. Parece que o radar móvel já foi até banido no Brasil, mas, no Norte de

Minas,  ele  ainda  está  em  funcionamento.  Existe  um,  Deputada  Ana  Maria,  que
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funciona entre Montes Claros e Nova Esperança e um outro na chegada de Capitão

Enéas.  Eles  se  escondem  dentro  do  mato  e  multam  todo  o  mundo.  Geralmente

procuram uma reta na estrada, sem nenhum aviso. Isso é apenas para multar, multar,

multar, e arrecadar. Então deixo aqui, Deputado Délio Malheiros, o nosso pedido para

ampliarmos essa discussão, a fim também de fiscalizar os abusos cometidos pelos

fiscais do DER-MG, com as multas contra os taxistas do Estado de Minas Gerais.

Mais uma vez, quero ressaltar essa questão. Aliás, esperamos que esta Casa, por

meio de um projeto de resolução de minha autoria, torne sem efeito uma lei aprovada

em 16 de dezembro, no apagar das luzes, a qual proíbe o direito  de ir  e vir  das

pessoas,  proíbe  um taxista  de  Manga pegar  um passageiro  para  levar  a  Montes

Claros; de Capitão Enéas e de Poté a Teófilo Otôni; de Sete Lagoas a Belo Horizonte.

Enfim, não podemos aceitar esse tipo de absurdo. Essa lei visa apenas ajudar cinco

ou seis  grandes empresas de ônibus  do  Estado  de Minas  Gerais.  Não  podemos

aceitar isso, pois, se for colocado em prática, mais de 50 mil donos de táxis do Estado

ficarão sem trabalhar. Isso porque não tem sentido a existência de um táxi em Manga,

se não for para um passageiro ir a Januária ou a Montes Claros. Não tem também

sentido haver um táxi em Capitão Enéas, porque ninguém ali pega um táxi para rodar

dentro da cidade. Quem pega um táxi em Brasília de Minas é para ir a São Francisco

ou a Montes Claros. Portanto essa lei é um absurdo, pois fere o direito de ir e vir das

pessoas. Esperamos que esta Casa tome providências para acabar com os abusos e

com a indústria da multa que foi instalada no Estado de Minas Gerais pelos fiscais do

DER-MG, que estão a serviço das empresas de ônibus. Todo o mundo sabe disso. Há

alguns dias, chegando no DER-MG, vi que havia a foto de um ônibus da Transnorte

pregado na entrada. Esse era o cartão postal da entrada do DER-MG em Montes

Claros. Então há uma ligação muito forte dos fiscais com as empresas de ônibus, que

precisam  também  ser  fiscalizadas.  Então  poderíamos  aproveitar  a  ideia  da  CPI,

proposta  pelo  Deputado  Délio  Malheiros,  para  corrigirmos  os  absurdos  que  vêm

acontecendo. Muito Obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  agradecer  a  V.  Exa.  e

também ser solidário com o Deputado Paulo Guedes, que disse que os investimentos

do governo federal deixam a desejar, principalmente no que diz respeito à Refinaria
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Gabriel  Passos.  Há  aproximadamente  cinco  anos,  o  Presidente  Sérgio  Gabrielli

esteve aqui em Belo Horizonte e fez um compromisso de instalação da fábrica de

ácido acrílico em Ibirité, a qual gerará milhares de empregos. O governo vai receber o

ICMS,  que  poderá  ser  aplicado  na  saúde,  educação  e  infraestrutura.  Depois  das

eleições,  a  Presidente  Dilma  disse  que  daria  tratamento  igual  a  todos  os

Governadores,  independentemente  de  ser  da  Oposição  ou da  Situação.  Vimos  a

situação da Fiat, que foi para outro Estado e poderia ter a sua fábrica ampliada em

Betim. Vimos a situação do metrô de Belo Horizonte e da Região Metropolitana: não

vêm recursos, há mais de 8 anos, para a sua implementação. Agora vem esse balde

de água fria, ao dizerem que a fábrica de acido acrílico será instalada na Bahia. Será

que  é  uma  perseguição  ou  uma  revanche  contra  os  governos  de  oposição,  Sr.

Presidente?  Então,  fica  aqui  a  nossa  solicitação.  Quero  também  parabenizar  o

Deputado Federal  Toninho Pinheiro,  que esteve junto aos Deputados Federais  de

Minas  Gerais  e  aos  Senadores  com o  Sergio  Gabrielli,  Presidente  da  Petrobras,

fazendo frente para que realmente a fábrica seja instalada na cidade de Ibirité. Ela

não beneficiará somente Ibirité, Betim, Contagem e Belo Horizonte, gerará emprego,

renda e impostos. E agora o Governador Anastasia retoma essa conversa. Temos,

assim, a expectativa de que o Presidente Sergio Gabrielli assuma o seu compromisso

de instalar, em Ibirité, essa fábrica. As cidades de Ibirité e de Betim já se preparam,

há anos, para receber esse grande investimento do governo federal e da Petrobras.

Há outra situação, Sr. Presidente. Hoje houve uma discussão muito grande a respeito

do requerimento a que o Deputado Délio Malheiros respondeu. No dia 24, teremos

uma audiência pública, nesta Casa, na Comissão de Defesa do Consumidor, para

tratar dessa matéria. Como a reunião será no dia 24, ou seja, depois de amanhã,

pensamos que o ideal é que a Prefeitura e a BHTRANS, que foram convidadas a

participar  desta  audiência,  tragam  essas  informações.  Também  a  Comissão  de

Transportes já apresentou um requerimento para discutirmos não só a questão dos

radares, que é um absurdo, mas também as lombadas e os radares nas estradas

federais e estaduais que cortam a maior malha do País, o Estado de Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, sou a favor da instalação, sim, dos radares, mas sou contra

essa máfia instalada no Brasil que faz os seus joguetes e financia prefeituras. Sobre
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isso,  não falo  no  caso de Belo  Horizonte,  porque acredito  que o  Prefeito  Márcio

Lacerda, de Belo Horizonte, é uma pessoa honrada e apurará os fatos. Também esta

Casa, com toda a certeza, não se curvará diante das denúncias. Portanto, vamos,

sim, averiguar todos os fatos e apresentá-los de forma clara para a comunidade, a fim

de que possam realmente ter conhecimento dessa situação. Tenho a informação, Sr.

Presidente,  de  que,  aliás,  nessa  licitação,  houve  fraude,  com  adulteração  de

documentos, e isso precisa ser apurado. Teremos a oportunidade, tanto na Comissão

de Defesa do Consumidor quanto na de Transportes, de solicitar essas informações,

juntamente  com o  Ministério  Público.  Queremos apurar  se,  de  fato,  foi  lesivo,  foi

incorreto,  se  todas  as  exigências  técnicas  foram  cumpridas  de  acordo  com  a

Constituição e a lei. Se alguma coisa foi contrária a essas exigências, acredito que

esse  contrato  deve  ser  anulado  e  que  deve  ser  levada  à  comunidade  mais

tranquilidade.  Devem  ser  anuladas  todas  as  multas  aplicadas  nesse  período.

Portanto, essa foi a nossa manifestação. Para encerrar, Sr. Presidente, tanto eu como

o Deputado Mourão retiramos, sim, a assinatura do pedido de instalação de CPI. Por

quê?  Porque  vimos  que,  de  acordo  com  o  Regimento,  no  art.  112,  §  1º,  para

instalação  de  uma  CPI,  deve  haver  um  fato  determinado,  e  a  solicitação  do

requerimento do Deputado Délio Malheiros é relativa a um fato eventual. Acho que

um eventual é o que acontecerá. Vamos fazer a reunião nas comissões, apurar e, se

de fato acontecer alguma irregularidade, aí sim, haverá motivo para a instalação de

uma CPI.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero fazer coro com a ilustre Deputada

Maria  Tereza  Lara  e  com  o  Deputado  Ivair  Nogueira.  A visita  do  Presidente  da

Petrobras, José Sergio Gabrielli, mostra a sintonia e o compromisso que o governo da

Presidente Dilma está tendo com Minas Gerais, e amanhã será o momento oportuno

de reforçarmos esse compromisso. A primeira visita da Presidente Dilma ao Estado

foi em Uberaba, cidade do nosso querido Adelmo Carneiro Leão, justamente para

reafirmar o compromisso com o desenvolvimento do nosso Estado. Ela foi levar a boa

notícia do investimento da Petrobras no polo de amônia, um produto essencial para a

produção  de  fertilizantes  agrícolas.  É  importante  registrar  que,  em  que  pese  a

economia mineira ter tido um crescimento de 10,9% no último quadrimestre de 2010,
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a agricultura de Minas esteve estagnada. A Presidente Dilma, compreendendo isso,

traz para Uberaba esse polo de amônia. E amanhã vem o Presidente da Petrobras.

Esse  deve  ser  o  tom  da  conversa  do  Presidente  Sérgio  Gabrielli  com  nosso

Governador.  Temos a compreensão de que é preciso  reforçar  a Refinaria  Gabriel

Passos - Regap -, localizada em Betim, fazendo divisa com Contagem e Ibirité. Em

sua visita, o Presidente Barack Obama deixou claro que os Estados Unidos querem

consumir mais o nosso petróleo e seu produto final, portanto precisamos industrializá-

lo e vendê-lo em forma de produto industrializado. A Petrobras precisa compreender

que Minas deve ser olhada mais cuidadosamente. Se vamos ter a exploração do pré-

sal e se os Estados litorâneos serão beneficiados, os Estados que não estão na costa

marítima devem ser olhados de maneira especial. A Regap precisa ser fortalecida e

ampliada, e temos de convencer a direção da Petrobras disso. Betim precisa desse

investimento, da mesma forma como Ibirité precisa ter o polo acrílico, pois tem os

terrenos  e  o  licenciamento  ambiental.  É  importante  que  esse  polo  acrílico  seja

instalado  na  região  de  Ibirité,  pois  trará  desenvolvimento  a  toda  a  Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  O  que  estou  entendendo  é  que  a  visita  do

Presidente Sérgio Gabrielli vem ao encontro, vem abraçar e acolher o nosso pleito de

fortalecimento dos investimentos federais em Minas Gerais. A Presidente Dilma tem

essa  compreensão  e  esse  compromisso.  É  isso  que  queremos.  Gostaria  de

esclarecer ao ilustre Deputado Célio Moreira, que talvez não esteja por dentro da

questão  da  Fiat  Automóveis,  que  se  trata  de  R$10.000.000.000,00  em  novos

investimentos,  dos  quais  R$7.000.000.000,00  serão  destinados  a  Betim  para

ampliação da  fábrica,  da  produção anual  e  dos postos  de  trabalho  no  Município.

Minas  Gerais  jamais  perdeu  com  a  Fiat  Automóveis.  Muito  pelo  contrário,  está

ganhando, pois esse é o compromisso do governo federal, era o compromisso do

Presidente Lula e, com certeza, é também o da Presidenta Dilma. Ibirité,  Betim e

Contagem terão novos investimentos da Petrobras.  A nossa tarefa é  convencer  o

Presidente  Sérgio  Gabrielli  sobre  a  importância  de  aumentar  os  investimentos  na

Refinaria Gabriel Passos.

O Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Sr.  Presidente,  retomarei  alguns  assuntos

abordados nesta tarde e explicarei por quê. O Deputado Célio Moreira lembrou bem
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as críticas  feitas no jornal  “Estado de Minas”,  há 15 dias, pelo Deputado Federal

Toninho Pinheiro. Ele falava sobre a realidade da Petrobras, fazia críticas e pedia

providências. A força do Deputado, do jornal “Estado de Minas”, juntamente com o

jornal “Super”, que é o mais vendido, culminou com a vinda do Presidente a Minas

Gerais. Então é preciso cutucar algumas coisas porque, se as críticas não tivessem

sido feitas no “Estado de Minas”, com certeza o Presidente não teria vindo aqui tão

rapidamente. Está de parabéns o Deputado mineiro Toninho Pinheiro pela iniciativa,

pois, com seu jeito simples, está tentando achar seu espaço dentro do Congresso e

mostrou, com sabedoria, sem assessoria de imprensa, que pode fazer suas críticas.

Sr.  Presidente, faço também um pedido a esta Casa e a V. Exa. Ouvimos hoje o

pronunciamento  do  Deputado  Elismar  Prado  em  relação  à  matéria,  publicada  no

jornal “Estado de Minas”, sobre a volta dos projetos. Isso acontece, Sr. Presidente,

porque esta Casa ainda deixa que aconteça. Temos projetos que estão voltando à

Comissão de Constituição e Justiça pela quarta vez. Por quatro legislaturas emitiu-se

parecer pela inconstitucionalidade desse projeto, que está novamente na pauta, e a

culpa disso é nossa, é de V. Exa.,  no comando desta Casa,  é da Mesa que não

coloca  em  votação  os  pareceres  pela  inconstitucionalidade  emitidos  em  uma

legislatura. No governo Itamar Franco, não se podia colocar porque seria mais uma

maneira de postergar a votação. No governo Eduardo Azeredo, acontecia a mesma

coisa.  Isso  vem  de  legislatura  para  legislatura.  Está  na  hora  de  mudarmos  isso.

Vamos colocar  os  pareceres de  inconstitucionalidade para  serem apreciados  pelo

Plenário, a fim de que nenhum projeto inconstitucional volte. O Deputado Dalmo e

outros  companheiros  da  Comissão de  Constituição e  Justiça  ficam trabalhando e

mostrando o quanto se gasta na Comissão. Deputado João Leite, V. Exa. está se

esquecendo  do  passado,  porque  antes  era  o  Deputado  Dalmo  o  Presidente  da

Comissão de Constituição e Justiça. Cuidado, meu pai começou assim e hoje está

com Alzheimer. Sr. Presidente, V. Exa. tem de entender que esta Casa precisa andar,

a fim de não termos mais projetos sendo reapresentados. Finalizando, Sr. Presidente,

volto ao assunto do radar. Infelizmente, o problema do radar é só um: uma empresa

de radar dá dinheiro para todos, dá dinheiro para o Prefeito, dá dinheiro para quem

faz a licitação, dá dinheiro para os funcionários de várias prefeituras, e só há uma
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maneira para acabar  com isso.  Há um Prefeito  sério,  que trabalha na Av.  Afonso

Pena, o Sr. Márcio, que é empresário e vai ouvir o que estou falando. Esses radares

de Belo Horizonte apareciam no sistema, e a BHTRANS arrecadou bastante dinheiro.

Então,  que  a  Prefeitura  compre  todos  os  aparelhos  de  radar  e  coloque  um

departamento  para  acompanhar  o  processo.  Com  isso  vamos  acabar  com  a

corrupção,  com  a  multa  que  o  belo-horizontino  paga  e  que  vai  para  o  bolso  do

Prefeito, do Secretário, do dono da BHTRANS, desse e daquele. E vai; se deixar, vai.

Para acabar com a corrupção, que a Prefeitura de Belo Horizonte e as prefeituras das

grandes cidades façam a aquisição desses aparelhos.  Em vez de dar  à  iniciativa

privada, que fique na própria prefeitura. Assim vamos pagar para a pessoa certa. O

radar ilegal interessa a poucos, Presidente.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr.  Presidente. Queria apoiar as palavras do

meu  companheiro  de  partido,  Deputado  Célio  Moreira,  que  está  correto  na  sua

avaliação. Aliás, temos vários requerimentos aguardando para serem colocados em

votação. Um deles, assinado por vários Deputados, solicita a presença do Presidente

da Petrobras na Assembleia Legislativa  para explicar  como conseguiu transferir  o

polo acrílico de Ibirité.  Depois do acordo feito e da palavra do governo federal,  a

Petrobras levou-o para a Bahia. Isso está nos jornais.  Primeiro, perdemos a nova

fábrica da Fiat para Pernambuco -  está correto o Deputado Célio  Moreira. Alguns

dizem que iria para Ipatinga, outros falam em Manhuaçu, São João del-Rei. A nova

fábrica da Fiat iria  para uma das nossas cidades. Mas o Presidente Lula,  na sua

saída, no apagar das luzes, concede 4,5 bilhões de isenção fiscal para a Fiat ir para

Pernambuco. A fábrica custou 3 bilhões, então sobrou 1,5 bilhão. Não precisa nem

vender carro, será instalada em Pernambuco. O mesmo aconteceu em relação ao

polo acrílico prometido para Ibirité. Hoje ouvimos a voz do Deputado Ivair Nogueira,

falando em nome de Betim. Ouvimos também a Deputada Maria Tereza Lara. É um

escândalo o que o governo federal está fazendo com Minas Gerais. Sr. Presidente, os

requerimentos estão aí, e estamos solicitando também a presença do Ministro dos

Transportes para explicar a BR-381, o Anel Rodoviário,  o metrô - que não avança

nem 1m -, a BR-040, a morte, o sangue que está correndo em nossas rodovias. E

não  ouvimos  aqui  nenhuma  palavra  a  respeito.  Hoje  saíram  os  números  da
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arrecadação  federal  de  impostos  do  mês  de  fevereiro,  um  mês  curto:

R$64.000.000.000,00. Já disse que trarei  os números da arrecadação do governo

federal  em  Minas  Gerais  e  vou  demonstrar  quanto  está  voltando  para  o  Estado.

Nessa arrecadação,  é  claro que não virão  para  Minas  Gerais  as  exportações  do

minério.  Há  uma  desoneração  na  exportação  do  minério,  e  Minas  Gerais  não

receberá. Mas estão aqui os números. A arrecadação, nos dois primeiros meses de

2011,  totaliza  R$155.000.000.000,00,  quase  R$156.000.000.000,00,  porque  é

R$155.939.000.000,00.  Estamos  falando  em  valores  13,1%  -  esse  número  é

interessante - maiores que os do ano passado. Esse governo do PT é um governo

que arrecada.  Mas,  para  Minas Gerais,  não tem 1m de linha do metrô;  não tem

recursos para o Anel Rodoviário. Hoje disseram que não estamos bem-informados,

que agora acontecerá um milagre em Minas Gerais, que será duplicada a BR-381;

que, quanto ao Anel Rodoviário, não sei o que vai acontecer; que teremos o metrô.

Temos ouvido  essas promessas.  Em outra manifestação,  farei  um histórico delas.

Gosto de história, de lidar com documentos. Trarei aqui os momentos de promessa,

como a  do  polo  acrílico  para  Ibirité.  Nosso  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

comemorou aqui,  fez festa. O Prefeito de Ibirité  fez festa; Minas Gerais fez festa.

Agora,  levam esse polo para a Bahia,  sem dizer nenhuma palavra em defesa de

Minas Gerais. Levam a Fiat para Pernambuco, e não se ouve nenhuma palavra em

defesa de Minas Gerais. Sr. Presidente, espero que os requerimentos não apenas

meus, mas também os de vários Deputados, sejam votados, para que as autoridades

possam vir aqui responder a esses questionamentos. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas - Obrigado, Sr. Presidente. Também quero demonstrar

a  necessidade  de  que  os  requerimentos  sejam  atendidos.  V.  Exa.  atendeu  ao

requerimento do Deputado João Leite para que o comando da Petrobras nos explique

o lucro expressivo da estatal e a contratação expressiva de terceirizados, que está

trazendo problemas no setor de recursos humanos da empresa. Gostaria que V. Exa.

levasse  um  abraço  ao  Deputado  Federal  Toninho  Pinheiro,  parabenizando-o  por

motivar tudo isso. Há necessidade de que parlamentares aliados ao governo federal

motivem e convençam o comando da Petrobras a olhar com mais carinho para Minas

Gerais. Muito obrigado.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, ouvi atentamente as intervenções da

tarde e as de agora, portanto farei duas considerações. A primeira é em relação à

questão  dos  radares.  O  Deputado  Délio  Malheiros  já  tomou  uma  iniciativa  para

solucionar  esse problema e  recolheu  as  assinaturas.  Considero  que temos  nesta

Casa o instrumento regimental factível para proceder à investigação e à apuração

dessa  questão  sem  nenhum  prejulgamento.  Não  tenho  aqui  procuração  para

defender o Prefeito Márcio Lacerda nem o Presidente da BHTRANS, que integra os

quadros  do  PSDB,  mas  considero  prematuro  qualquer  julgamento  em  relação  ao

processo licitatório de Belo Horizonte. Alguém disse aqui hoje que o radar deveria ser

um  instrumento  preventivo,  de  educação  para  o  trânsito,  e  não  de  fonte  de

arrecadação de recursos, ainda mais se o recurso não estiver sendo bem-utilizado.

Em relação a esse ponto, a Casa, com certeza, instalará a CPI, e faremos a apuração

da questão em todo o Estado, não apenas em Belo Horizonte. Quanto à questão dos

governos estadual e federal, a meu ver estamos cometendo um erro na Assembleia.

Considero  incorreto,  inadequado,  um  tipo  de  disputa  em  início  de  mandato.  Fica

parecendo que há um campeonato de quem erra mais, quem erra menos ou quem

acerta mais, quem acerta menos. Os Deputados que lideraram a luta em relação à

implantação  do  polo  acrílico  na  Região  Metropolitana,  particularmente  em  Ibirité,

foram mencionados. Também foi citado que não houve empenho em outras iniciativas

mencionadas. Isso foi dito aqui pelo Deputado que me antecedeu, como se o governo

federal discriminasse Minas Gerais. Corrijam-me os Deputados do Triângulo, posso

estar equivocado, mas parece-me que a mesma Petrobras, o mesmo governo federal

esteve,  aliás,  sob  aplausos  do  Governador  Anastasia,  no  Triângulo  mineiro  para

anunciar  investimentos  em parceria  com o  governo federal.  O  governo federal,  a

Petrobras,  a  Gasmig  estão  construindo  o  gasoduto  para  iniciar  a  produção  de

fertilizantes.  Sabemos  que  o  custo  do  fertilizante,  muitas  vezes  importado,  causa

grande impacto na produção em várias áreas. O mesmo governo federal é alvo de

crítica generalizada nesta Casa. Todos queremos a conquista do polo de Ibirité, que é

democrática e que, se não ocorrer, temos de criticar, mas não dessa forma, como se

tudo que o governo federal  fizesse fosse errado ou tudo que o governo estadual

queira fazer seja equivocado. Citarei o exemplo do Viaduto das Almas, o viaduto da
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morte. Quantos governos prometeram, e a obra foi realizada pelo governo Lula. A

questão das universidades em Minas Gerais,  de maneira republicana. Citarei uma

região:  a  universidade  federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  do  Mucuri,  da  qual

conhecemos a  força,  é um investimento  do  governo federal.  Agora  o  Governador

Anastasia esteve com a Presidenta Dilma -  estamos juntos na Assembleia, sob a

liderança do Deputado Dinis Pinheiro - e participará de um esforço para que Minas

Gerais seja um dos Estados mais proativos, na parceria com o governo federal, para

reduzir a pobreza extrema, num trabalho conjunto. Às vezes tenho a impressão de

que alguns aqui estão exaltados, e o Governador Anastasia e a Presidenta Dilma

estão fazendo os acertos necessários, talvez sem esse calor do debate. Seria mais

inteligente por parte da Assembleia ser mais proativa nas questões que tivéssemos e

vislumbrássemos  uma  possibilidade  maior  de  avanço.  Considero  absolutamente

injustas e equivocadas as críticas do meu fraterno amigo Deputado João Leite ao

governo federal. O governo federal investiu muito em Minas e, se hoje o Estado tem

um “pibão do bão”, é porque o Brasil cresceu e Minas Gerais não foi discriminada

pelo governo Lula. Ao contrário do que ocorreu no governo Fernando Henrique, que

parece que pedia até para o piloto desviar o avião da FAB quando tinha de passar por

cima de Minas Gerais, porque não gostava de passar pelo nosso Estado, nem por ar.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, acho que o Deputado André Quintão

deu a lição como devia. Não sei se as Deputadas e os Deputados observaram, mas,

esta semana, o Governador Anastasia fez rasgados elogios à Presidenta Dilma, até

agradecendo o tratamento diferenciado, de primeira qualidade, que o governo federal

vem dando a Minas Gerais - palavras do Governador Anastasia reconhecendo que o

Estado está sendo muito bem tratado pela Presidenta Dilma. Ressalto isso porque é o

reconhecimento do Governador de que há um tratamento que Minas Gerais merece,

que é obrigação da Presidenta Dilma e compromisso seu. Assim tem que ser tratado

o Estado de Minas Gerais. Mas há o reconhecimento do Governador Anastasia do

que é feito por Minas Gerais, o qual quero enaltecer. Também não poderia ser por

menos. Foram anunciados R$3.000.000.000,00 em Uberaba para a amônia, aqui já

citados, recurso fundamental não apenas para o Triângulo, mas também para Minas
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Gerais.  Para  as  Deputadas  e  os  Deputados  terem  uma  ideia,  só  do  Programa

Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar,  este  ano,  estão  previstos

R$2.000.000.000,00, Presidente Dinis Pinheiro, que vêm do governo federal para os

pequenos produtores, do crédito da agricultura familiar. As obras da BR-381, do Anel

e  da  BR-040,  que  já  estão  sendo  licitadas,  trarão  para  Minas  Gerais  mais  de

R$2.000.000.000,00,  de  reconhecimento  do  governo  federal  para  o  governo  do

Estado  de  Minas  Gerais.  Isso  foi  compromisso  da  Presidenta,  e  todos  estamos

ajudando a cobrar e fazer com que se torne realidade. Não haverá corte em obras do

PAC nem em investimentos sociais, como o Bolsa-Família, que continuarão também

em Minas Gerais a aparecer como do governo federal. É claro que isso é muito mais

do que foi feito quando Fernando Henrique Cardoso foi Presidente da República e,

em litígio  com o Governador  Itamar  Franco,  dava a Minas Gerais  a  recolhida  de

dinheiro dos cofres públicos, na chamada moratória, deixando o Estado à míngua -

lembram-se os Deputados da ocasião. A briga de FHC com Itamar Franco deixou

Minas Gerais sem nada. Fernando Henrique fazia questão de subtrair de Minas tudo

que fosse possível. Esse foi o tratamento dado a Minas, diferentemente do que fez

Lula.  Aliás,  solicito  ao  Governador  Anastasia  o  reconhecimento  do  papel  que  a

Presidenta Dilma e o ex-Presidente Lula tiveram em Minas Gerais. Que possamos

marcar a data para a entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais ao ex-

Presidente  Lula.  Título aprovado por  nós  na  Comissão de Administração Pública.

Gostaria que V. Exa. já remetesse ao Governador Anastasia essa solicitação, para

que o ex-Presidente Lula seja reconhecido como cidadão mineiro, por tudo aquilo que

prestou ao Estado. Portanto, gostaria de, nesta discussão, pôr os pingos nos is. O

que  me  deixa  encabulado  é  que  ninguém  do  governo  veio  dizer  aqui  o  que  o

Governador Anastasia fez e o que foi aplicado no governo do Estado até agora. Essa

é a discussão que queria ouvir. Afinal, o governo Anastasia aplicou bem na educação,

está pagando bem às professoras e aplicou na saúde os 12%, não é mesmo? O

Governador  Anastasia  tem  feito  um  bom  governo?  Não  vi  ninguém  do  governo

enaltecê-lo, a não ser pedir do governo federal dinheiro e obras. Gostaria de ouvir do

governo o que está sendo aplicado em Minas Gerais. Espero que alguém me diga o

que está sendo aplicado. Por fim, Sr.  Presidente, gostaria de cobrar de V. Exa. a
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instalação  da  CPI  solicitada  pelo  Deputado  Délio  Malheiros.  As  assinaturas  não

existiram? Pelo menos, eu assinei. Dizem que já havia mais de 30 assinaturas - cerca

de 38. Então, se precisam de 26 assinaturas, por que a CPI não se instala diante de

tanta  corrupção? Disseram que há corrupção na Prefeitura de Belo Horizonte,  na

BHTRANS, que, aliás, é administrada por um tucano, isto é, está com o PSDB. Quero

essa CPI,  Sr.  Presidente.  Por  que ela  não foi  instalada até agora? Se temos 38

assinaturas e precisamos de 26,  cadê a CPI? O Deputado Délio  Malheiros  falou,

falou, falou, mas não cobrou a CPI. Ele cobrou outras coisas, mas a CPI, não. Ela é

para  valer,  ou  assinamos  apenas  para  brincar?  Eu assinei  para  que a  Comissão

Parlamentar de Inquérito - CPI - pudesse verificar se há roubalheira, se existe a máfia

do radar. Se há tudo isso e ainda há fatos mostrando a corrupção, tem de haver a

Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós, do PT, e os integrantes do Bloco Minas sem

Censura assinamos. Espero que a CPI não seja censurada. Passo a cobrar todo dia a

CPI  que  o  Deputado  Délio  Malheiros  se  esqueceu  de  cobrar  quando  falou  ao

microfone.

O Deputado Fred Costa -  Sr.  Presidente,  primeiramente,  não poderia  deixar  de

felicitar  o  Deputado  Federal  Toninho  Pinheiro,  pois,  se  amanhã  receberemos  o

Presidente da Petrobras,  muito do mérito  dessa vinda atribui-se a esse Deputado

Federal. Se não bastasse o consumidor ter sido ludibriado ao longo dos últimos anos,

quando o governo federal incitou a compra de automóveis “flex”, hoje, os proprietários

desses automóveis deparam-se com uma realidade em que a gasolina vale mais a

pena de ser consumida do que o álcool. Estamos diante de uma perspectiva de, mais

uma vez, haver um aumento do preço da gasolina. E, diante desse quadro, quero

aqui utilizar este momento para dizer que hoje a oposição ao governo do Estado faz

aqui  uma verdadeira  apologia  à  visita  do  Presidente  da  Petrobras,  que  ocorrerá

amanhã em Belo Horizonte. Então conclamo os mesmos a indagar do Presidente da

Petrobras, a provocá-lo, para que todos nós, cidadãos brasileiros, não tenhamos que

nos deparar mais uma vez com o aumento da gasolina. Aliás, trouxe alguns dados

para reflexão dos nobres pares: o custo da gasolina pura produzida pela Petrobras é

de R$0,80. Já o, álcool, que é adicionado 20%, custa R$0,24. Total do litro: um pouco

mais que R$1,00. O que encarece? No passado, todos nós vimos o Presidente Lula
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ser  arguido  por  Anthony Garotinho.  Primeiramente  ele  desconhecia  a  Cide  e,  no

debate posterior, ele fez questão de dizer que iria acabar com ela. A Cide representa,

no  preço final,  nada mais  que R$0,44.  O  ICMS representa  R$0,64,  e  o  total  de

impostos é maior que o valor da própria gasolina: R$1,08. O total do custo é R$2,02.

Com o frete, o valor chega na bomba já a R$2,30. Recentemente, propagado em todo

o mundo,  o  Brasil  conseguiu  uma forma fantástica  de extrair  petróleo  no pré-sal.

Então a que me ative? A fazer uma breve pesquisa. Nos Estados Unidos, país que

consome petróleo originário de outros países, até mesmo do Brasil,  o  custo é de

US$1,21. Então, guardaremos a realidade do Brasil no âmbito da América do Sul.

Vamos comparar com os países do continente: Paraguai, onde é mais caro, US$1,12;

Colômbia,  US$1,06;  Argentina,  US$0,94.  Agora  vamos dar  uma volta.  Na Rússia,

US$1,00;  no Vietnã,  US$0,90.  Estou dando uma volta ao mundo.  Em Angola,  na

África, é US$0,53. Mas o importante é compararmos com os países produtores do

petróleo, assim como a evocação de nosso país, que seria fundamental para nosso

desenvolvimento.  Na  Venezuela  -  pasmem  os  senhores!  -,  US$0,03;  na  Arábia

Saudita, US$0,12. E aqui eu poderia discorrer a respeito do tema durante vários e

vários minutos. Mas o que trago aqui é a seguinte preocupação: qual é o benefício

para  nós,  cidadãos,  do  fato  de  o  Brasil  se  colocar  para  o  mundo como um  dos

maiores produtores de  petróleo? Absolutamente  nenhum. Estamos diante  de uma

perspectiva de haver aumento da inflação, porque o governo federal não honrou com

seu compromisso e não conseguiu fazer  aquilo  que é essencial  em um país que

utiliza o transporte rodoviário, em um país em que, infelizmente, o transporte público

coletivo é caótico, onde não se conseguiu diminuir o preço da gasolina, que é algo

essencial para o desenvolvimento do País, para a nossa qualidade de vida. Então,

por favor, peço aos nobres pares, que amanhã terão a oportunidade de se encontrar

com o Presidente da Petrobras - e mais que isso, coloco-me aqui como companheiro

e amigo -, que levem não só a indignação deste Deputado, pois tenho a certeza de

que a minha preocupação é a mesma dos cidadãos, e não apenas dos mineiros, mas

também de todos os cidadãos brasileiros.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,  do Deputado
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Federal Alexandre Silveira, Secretário de Estado de Gestão Metropolitana.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente (Deputado José Henrique) -  Prosseguimento da discussão,  em

turno  único,  do  Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  20.324,  que  dispõe  sobre  o

atendimento  personalizado  ao  consumidor.  Designado  relator  em  Plenário,  o

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  opinou  pela  manutenção  do  veto.  Continua  em

discussão o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio, que ainda

dispõe de 59 minutos para o seu pronunciamento.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

estava ali atentamente escutando, prestando atenção nas discussões proferidas aqui.

Mas o que me deixa preocupado nas palavras do Deputado Fred Costa é que o

Governador  Aécio  Neves  aumentou  em  2% o  ICMS da gasolina  no  final  do  ano

passado. Por que ele não diminui o ICMS? Ao invés de 27%, 30%, que caia para 5%?

Seria talvez uma forma interessante  de igualarmos  o nosso preço aos  de  alguns

países, como aqui foi dito. Então essa é a discussão.

Sr. Presidente, estou falando aqui, mas está uma confusão danada. O nosso chefe

da censura, Deputado João Leite... Se V. Exa. quiser, passarei o meu pronunciamento

pela censura ou pela mordaça. Não há problema. Deixe-me, pelo menos, começar o

raciocínio. Mas nem comecei a falar ainda. Você, Deputado, é que quer determinar...

Outro dia você queria determinar para o Rogério o que ele falaria. Falarei o que eu

quiser.

Ninguém vai me amordaçar. Sou sobrevivente da ditadura que se instalou em Minas

Gerais.  O  Governador  tentou  me  derrotar  em  duas  eleições  porque  sempre  fiz

oposição e sempre tive posição. Então, ninguém vai me calar. Falarei o que tenho

vontade. Estou dizendo que aqui estamos discutindo a questão do consumidor. Quem

gasta gasolina? É o carro ou o consumidor? O carro gasta,  mas quem paga é o

consumidor.  Fica-se  falando,  fazendo  analogia  de  preços.  O  governo  de  Minas

poderia abaixar,  Deputado Fred Costa: em vez de 27%, cair para 3%, 4%, e não

aumentar. Quero apenas começar o meu raciocínio.

O Deputado Zé Maia  (em  aparte)*  -  V.  Exa.  está  contando  apenas  metade da

história porque, no momento em que se aumentou a gasolina de 25 para 27, reduziu-
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se a alíquota do ICMS do álcool de 25 para 22.

O Deputado Antônio Júlio - Não, Deputado Zé Maia. Deixe-me concluir. Mas não se

diminuiu o preço da gasolina, pelo contrário.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Mas o álcool é adicionado à gasolina, meu caro

Antônio Júlio.  V. Exa. sabe disso. Na verdade, não há aumento de preço nem de

tributação. O que o governo fez foi priorizar um combustível limpo, renovável, que é

produzido em Minas Gerais. Que eu saiba, não se extrai 1 litro de petróleo no Estado

de  Minas  Gerais.  Já  o  álcool  é  altamente  produzido,  gera  emprego,  riquezas,

aumento de arrecadação e de tributos. O que o governo fez, além de não aumentar a

tributação nem o preço dos combustíveis, foi priorizar o emprego em Minas Gerais,

priorizar uma energia limpa, renovável e que tem futuro para o nosso Estado, que não

é produtor de petróleo. Portanto, não houve prejuízo para o povo mineiro em relação

a essa situação.

O Deputado Antônio Júlio - A partir  da hora em que ele aumentou 2% do ICMS,

aumentou o preço. O preço não diminuiu, pelo contrário, incluindo-se o do álcool.

Sempre  disse  que  esse  é  um  problema  nosso,  cultural:  todas  as  vezes  que

discutimos  redução  de  ICMS  ou  de  alíquotas,  ela  nunca  é  repassada  para  o

consumidor.  E  não  é  apenas  o  caso  de  Minas  Gerais.  Em  qualquer  assunto  de

redução de taxas, de impostos, nunca o benefício é repassado para o consumidor.

Sabemos que o governo não abrirá mão da Cide nem do ICMS da gasolina, porque

ele representa a segunda ou a terceira maior arrecadação do bolo do ICMS. Mas

temos de ter responsabilidade e saber que isso é importante para o nosso Estado.

Infelizmente não sobrevivemos nem vivemos sem impostos.

Essa  discussão,  às  vezes,  fica  um  pouco  vaga.  Estou  apenas  levantando  a

questão. Acho um absurdo a Cide não ser distribuída para os Estados. Isso tem de

ser revisto. Acho um absurdo a Petrobras não fazer investimentos em Minas Gerais.

Nós, da base do governo federal, temos de levantar essa discussão. Não temos de

cobrar  do  Presidente  da  Petrobras,  mas  da  Presidente  Dilma  que  se  façam

investimentos em Minas Gerais, até porque aqui ela teve respaldo do povo mineiro

para a sua eleição. Nós, que somos da base da Dilma, em Brasília, temos de cobrar

com mais  veemência  do que a Oposição,  pois  ela não quer  que aconteça e nós
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queremos.  Nós  queremos  que  a  Petrobras faça investimentos  aqui,  então  vamos

cobrar.  Essa  visita  do  Presidente  da  Petrobras,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  é

importante, mas a questão dos investimentos da Petrobras em Minas é muito mais.

Temos  de  cobrar  da  Presidente,  como  ela  fez,  na  semana  passada,  trazendo

investimentos para Uberaba, por que tanto lutamos. Batalhamos pelo investimento de

amônia,  que  é  tão  importante  para  a  produção  agrícola  ser  instalada  em  nosso

Estado.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Sr.  Presidente,  primeiro  quero  ser

solidário à palavra de V. Exa. Também já passei por esse constrangimento. Quando

assumimos a palavra na tribuna é um Deus nos acuda, querem ditar o que podemos

ou o que não podemos falar.

Então, mais uma vez, faço esse pedido aos Deputados: respeitem quem está com a

palavra, porque, caso contrário, não há democracia, e sim um monólogo. As pessoas

no Parlamento - já disse isso aqui - devem ficar atentas, porque vão escutar posições

com as quais nem sempre concordam, mas isso faz parte da democracia. Assim, em

primeiro lugar, solidarizo-me com V. Exa.: que tenha a palavra tranquilamente; que

todos possam escutá-lo; que não haja interrupção; que não haja gritos; que haja o

mínimo de educação para escutarmos o companheiro ou a companheira que está

falando.

Em  relação  à  questão  do  ICMS,  proponho  que  o  exemplo  comece  por  Minas

Gerais. O governo pode criar um projeto de lei que zere o ICMS do combustível aqui.

Ele pode dar o exemplo. Precisamos de ações do governo do Estado também. Não vi

nem um Deputado da base hoje falar de alguma ação do governo. Parece que a ação

do Estado é choramingar verbas do governo federal; parece que o Estado de Minas

Gerais só serve para isso. Quais foram as suas ações no setor da educação, sem se

considerar  a  lei  delegada?  O  que  foi  aumentado?  Na  saúde  pública,  vimos

novamente que - façam o cálculo, amanhã traremos o estudo -, em vez de aplicar

12%, no ano passado, o governo aplicou apenas 8%. Portanto, não tem nada a ser

dito sobre melhoria no sistema de saúde. Por isso ele fica reivindicando a 381.

O  governo  federal  tem  as  suas  responsabilidades.  Concordo  com  o  Deputado

Antônio Júlio: temos que cobrar da Presidenta a 381, a 040, o Anel Rodoviário. Essas
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ações do governo federal precisam ser feitas aqui em Minas. Essa é sua função. Mas

o  governo  do  Estado  não  pode  viver  apenas  dos  recursos  oriundos  do  governo

federal.  Ele  precisa  de  um  planejamento.  O  PIB  não  cresceu  tanto,  não  foi

comemorado pelo Governador Anastasia? Em que será investido? Estamos cobrando

do  governo  do  Estado  a  aplicação  de  um  programa.  Essa é  a  discussão  que  a

Assembleia Legislativa precisa fazer. A base do governo não pode furtar-se a discutir

como está indo o Estado de Minas Gerais; não pode apenas querer interromper ou

perguntar  ou  discutir  aquilo  que  é  obrigação  do  governo  federal.  Não  que  esse

assunto não deva ser discutido.

Estamos muito tranquilos porque Lula e Dilma investiram em Minas Gerais muito

mais que Fernando Henrique. Aliás, isso nem se fala, porque ele ainda era brigado

com Itamar Franco, como eu disse, e tudo aqui era zerado. Não havia absolutamente

nada, apenas uma briga. Fernando Henrique zerava tudo aqui. É nesse sentido que

quero ressaltar  a importância dessa discussão, Deputado Antônio Júlio.  Quero ser

solidário com V. Exa. para que possa expor os problemas e discutir politicamente o

que deve ser feito em Minas Gerais.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Obrigado,  Deputado  Rogério.  Quero  que  todos  os

Deputados prestem atenção ao meu discurso, à minha fala, pois é comum passar

despercebido nesta Casa o que estamos discutindo. Estamos discutindo o veto que o

governo opôs ao projeto de lei que se refere a contratos de adesão do consumidor, e

isso é amplo. Se falamos de gasolina, há o consumidor; se vamos falar de energia

elétrica,  há o consumidor;  se  falamos de Copasa,  de água,  há o  consumidor;  se

vamos falar de rodovias, há o consumidor. Portanto, o que estamos discutindo aqui é

amplo.

Mas o que mais me chamou a atenção nesse veto é que, quando foi aprovado aqui,

o projeto dizia que os fornecedores que mantêm contratos de adesão com 10 mil ou

mais consumidores no Estado ficam obrigados a instalar postos ou agências para

atendimento personalizado nos Municípios. Então, o governo opôs veto, Deputado

Gilberto, mas ouviu apenas a Cemig. Quem opôs veto não foi o governo, foi a Cemig.

A Cemig  tem  sido  um  problema  sério  no  nosso  Estado.  Minas  Gerais  não  se

desenvolve  porque  a  Cemig  não  consegue  oferecer  energia  elétrica  a  todos  os
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lugares. Minas Gerais está paralisada porque a Cemig vende a ideia de que é a

melhor energia do País, mas não produz energia para a indústria se desenvolver.

Quando vai-se instalar uma empresa ou quando alguém quer instalar qualquer coisa

maior,  é preciso fazer um investimento,  mas, na maioria  das vezes, a Cemig não

permite, cria muitas dificuldades.

Precisamos fazer essas discussões. Opôs-se veto ao projeto que estabelece que a

Cemig tem que fazer atendimento personalizado, mas todos aqueles que precisam do

serviço 0800 da Cemig sabem da luta que é para fazer a reclamação de uma queda

de energia elétrica, de um poste sem iluminação ou de um poste que sofreu avarias.

Você fica durante meia hora tentando. Aí dizem que você tem de falar com fulano,

para você discar o número três, o cinco, o sete, o oito, mas ninguém atende. Hoje a

Cemig passou a ser um entrave para o desenvolvimento de Minas Gerais. Não se

consegue trazer desenvolvimento porque a Cemig está preocupada hoje em investir

na Light, em aumentar os lucros para que a Andrade Gutierrez reveja o investimento

que fez naquela falcatrua das vendas de ações da Cemig para a AES’s Southern

Eletric. O Governador Itamar Franco conseguiu rever o comando da Cemig e passou

para uma empresa com 33% do capital votante.

Agora houve uma decisão de uma Procuradora do Estado em que proíbe a Andrade

Gutierrez  de  fazer  contratos  com  a  Cemig.  Isso  não  é  nada.  Essa  decisão  da

Procuradoria do Estado é importante até mesmo para evitar mais amolação. Quando

o governo passou a falar dos sócios estratégicos, aí veio a AES’s Southern, antes do

governo Hélio Garcia. Quando o governo precisou de dinheiro, fez um empréstimo em

eurobônus - alguns Deputados devem se lembrar disso, pois estávamos nesta Casa

-, e deu como garantia as ações da Cemig, sabendo que não ia pagar, pois já estava

negociado. Como não pagou, alguém comprou 33% das ações por um valor irrisório,

como foi vendido agora para a Andrade Gutierrez. Estamos tentando realizar  uma

audiência  para discutir  sobre esse assunto.  A Andrade Gutierrez adquiriu  33% da

Cemig por R$28.000.000,00. Qualquer Deputado poderia comprá-la. Quando é feita a

divisão dos dividendos, o valor é muito maior que esse. Está certo que ela assumiu a

dívida da AES’s Southern. O negócio foi tão bem feito, Deputado Paulo Guedes, que

essa empresa pegou o dinheiro do BNDES a 2% ao ano, mas não pagou. E ainda
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queria ter direito aos dividendos. Ou será que estou inventando histórias aqui? Todo

mundo sabe disso. O negócio começou errado lá atrás.

Fizemos uma CPI aqui, na época do Governador Itamar Franco, que apurou todas

essas negociatas e negociações. Acabou como a maioria das CPIs; houve um acerto.

Deu ao governo de Minas Gerais, ao Governador Itamar Franco, naquele período, o

direito de brigar na Justiça para recompor o controle acionário da Cemig. A empresa

tinha 33% e tinha assento. Todos os negócios da Cemig passavam por esse grupo, e

agora estão nas mãos da Andrade Gutierrez. Agora a Cemig deu oposição ao veto,

porque  não  tem  atendimento  presencial  em  nenhum  lugar  do  Estado  de  Minas

Gerais. Você faz isso por telefone. Inventaram a descentralização, mas é apenas por

meio de telefone. A legislação é meio clara, porque infelizmente, em nosso sistema,

analisa-se tudo de acordo com o momento. Infelizmente essa é a nossa cultura.

Aqui diz que a distribuidora deve disponibilizar atendimento presencial em todos os

Municípios em que presta serviço de distribuição de energia elétrica. Isso está no art.

178. Então a lei é clara, mas a Cemig tirou isso do interior. Lembro da nossa região

Centro-Oeste,  Deputado  Duilio,  em  que  primeiramente  levaram  para  Divinópolis,

depois trouxeram para Belo Horizonte e novamente levaram para Divinópolis. Eu falei

para o Presidente da Cemig sobre o prejuízo que a empresa leva com esse vai e vem

de projetos. A Cemig vende um produto que não guarda, que não armazena. Quanto

mais  tempo  se  demora  para  fazer  a  ligação  para  um  consumidor  residencial,

comercial ou industrial, mais prejuízo para a Cemig. Entretanto, eles não fazem essa

conta. Ficam com um jogo de empurra, dizendo que é para enxugar o quadro etc.

Enxugando o quadro, mas também tomando prejuízo. Só que para eles o prejuízo é

diluído, porque querem mostrar primeiramente um bom balancete, um bom projeto

para  dar  recursos  para  os  sócios  -  não  sei  de  quem,  são  apenas  da  Cemig  -

estratégicos. 

Então, é essa discussão sobre o veto, Presidente, que estamos fazendo. Por que o

Governador vetou? Tem de ter obrigação, sim, a Cemig, a Copasa, as companhias

telefônicas.

Quero  também  falar  das  telefônicas  daqui  a  pouco.  Precisamos  fazer  essa

discussão. Não precisamos ter medo. A discussão é interesse de Minas Gerais, não é
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fazer oposição, porque infelizmente, hoje, no Parlamento, quando você se posiciona

em cima de um projeto, você está fazendo oposição. Não estamos fazendo oposição.

Disse isso várias vezes à Cemig: algumas atitudes que eles tomaram traziam prejuízo

para a empresa. Lembro-me de que, em uma reunião, Deputado Paulo Guedes - já

lhe dou a palavra daqui a pouco -, dizia para os chefes que eles vendiam um produto

- vou repetir - um produto que não se guarda na geladeira, um produto que não se

guarda no cofre. Ou você fatura ou ele vai para o espaço, mas a Cemig insiste em

fazer essas jogadas de “marketing”, jogada de administradores que não conhecem

nada. Eles até falam de uma brincadeira. Quando a Gutierrez ganhou os contratos do

Luz para Todos, o seu Diretor, ao fazer a compra de postes, comprou os de cerca,

achando  que  estes  resolveriam  o  problema da  energia  elétrica.  Ele  não  sabia  a

diferença do poste de cerca para o de energia; achou que eram todos iguais. Quando

veio aquele volume grande de postes, perguntou o que era aquilo, pois não estavam

fazendo obra nenhuma para usar cerca de arame. Ele estava comprando poste para

energia elétrica, de tanto conhecimento que eles têm e de tanto que denunciamos.

Quando o governo facilitou a situação das grandes empresas construtoras de Minas

Gerais, no consórcio que fez a Cidade Administrativa, para receber os recursos do

Luz para Todos, realmente foi um escândalo, foi  uma coisa direcionada. Entregou

para uma empresa que não tinha nada a ver com a transmissão de energia elétrica. 

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo

pela excelente manifestação e dizer que esses postes de cerca devem ter ido para o

Norte de Minas, porque o Luz para Todos lá está parado. São mais de 70 mil ligações

no Norte, no Noroeste do Estado e no Vale do Jequitinhonha, e é impressionante uma

empresa que todo ano anuncia bilhões e bilhões de lucro não cumprir contrato. Ela já

recebeu dinheiro  do  governo federal,  há  mais  de  dois  anos.  Em todos  os outros

Estados da Federação, o Luz para Todos está encerrado, com 100% de eletrificação.

Isso  ocorre  até  no  Amazonas  e  no  Pará,  nos  lugares  mais  distantes,  Deputado

Adelmo, mas, em Minas Gerais, o programa Luz para Todos patina, principalmente

onde é área da Cemig, porque, no Sul de Minas, onde há outras concessionárias,

também já está em 100%. Parece que a Cemig não gosta de pobre, de trabalhador

rural e do homem do campo, porque o programa aqui está parado. O trem não anda.
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Parece que enterraram uma cabeça de jegue,  pois  o trem não anda.  Esse é um

ditado popular do Norte de Minas. Quando a coisa não anda, quando para de chover,

foi  porque  enterraram uma cabeça  de  jegue.  Então devem ter  enterrado uma na

Cemig, porque eles não gostam dessa região. É impressionante. A Bahia já está com

100% do programa Luz para Todos concluídos, mas em Minas a Cemig, com todo

esse lucro, com tanta propaganda, não concluiu o programa.

E mais, Deputado Antônio Júlio: está faltando energia nas cidades pequenas. Por

exemplo, se um Prefeito resolve comemorar o aniversário da cidade, tem de contratar

gerador. A energia não aguenta nem tocar mais um som. É um absurdo o que está

faltando em termos de distribuição de energia em várias cidades do Norte. Quando se

trata de um empreendimento, como você disse, temos acompanhado isso, portanto

quero aqui reiterar e fazer essa cobrança em relação ao Luz para Todos. Também, há

três anos, estamos cobrando a energia para as pessoas que estão nas ilhas do São

Francisco.  Colocaram  lá  placas  que  não  funcionam,  que  não  conseguem  fazer

funcionar uma lâmpada, Deputado Adelmo. Não conseguem acender uma lâmpada.

Receberam o dinheiro, e isso também mereceria uma investigação maior para que

essas coisas sejam apuradas e a Cemig realmente preste o serviço de que o povo

mineiro precisa. Parabéns, Deputado Antônio Júlio. 

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  O  art.  2º,  Deputado  Paulo  Guedes,  até  para  os

Deputados que estão me ouvindo, diz - e ele foi vetado por ordem da Cemig, pois

esta também dá ordem no governo, porque o esquema é bem-organizado - assim: “É

vedado ao fornecedor” - no caso, vamos falar só da Cemig, para não falar da Copasa

- “obrigar o consumidor a utilizar exclusivamente meio de atendimento telefônico ou

eletrônico, sem possibilitar-lhe o atendimento pessoal”.  A Cemig precisa realmente

esclarecer a população de Minas Gerais sobre essa reincidência de falta de energia

elétrica, sem falar no acidente que houve. Falam que foi fita não sei quê. Não foi a

fita, nada! Aquilo foi causado pelo barulho do trio elétrico, tão intenso que o fio, que

estava podre, estourou. Quem conhece um pouco de energia elétrica sabe que uma

fita jamais derrubaria um fio de alta tensão. Jamais! Ela não teria capacidade, nem

por um segundo, de fechar um curto-circuito. O fio arrebentou porque não aguentou

aquele  “bum-bum-bum”  do  trio  elétrico.  O  fio  estava  tão  forte,  a  Cemig  dá  tanta
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manutenção que o fio não aguentou o barulho, e tiveram que arranjar alguém para

levar a culpa: a fita. E foi no que deu: aquele acidente infeliz vitimou 16 jovens.

O Deputado Pompílio  Canavez (em aparte)  -  Parabenizo  V.  Exa.  pelo discurso.

Quero relatar um pouco da nossa visita a Bandeira do Sul na última sexta-feira, pela

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com os Deputados Carlin Moura

e Carlos  Mosconi  e  a Deputada Liza  Prado.  Causou estranheza  e  indignação na

população daquela cidade o fato de, mesmo convidada pela Assembleia, a Cemig

não  comparecer  à  audiência  pública.  Ela  se  limitou,  por  meio  do  seu Presidente

Djalma Santos, a dizer que aguardaria o final do inquérito da Polícia Civil.

A Polícia Civil  tem competência para muitas coisas, mas não para elucidar uma

questão tão complexa como a daquele acidente. Ela não tem técnicos que entendam

desse  assunto.  O  Prefeito  de  Bandeira  do  Sul,  José  Capituva,  disse-me que,  se

houvesse  alguém  da  Cemig  na  cidade,  como  já  houve,  talvez  o  acidente  fosse

evitado. Ele tem cópia de um ofício da Prefeitura que foi dirigido à Cemig no dia 27 de

janeiro, por meio do qual solicita uma vistoria na rede elétrica da cidade por causa

dos constantes apagões, temendo que a festa do dia 22 de fevereiro não pudesse

realizar-se.  Mal  sabia  que  aconteceria  um  acidente  horroroso  e  que  16  jovens

morreriam no meio da rua, na praça central, em frente à Igreja Matriz.

No  dia  em  que  estive  lá  com  o  Sindieletro,  uma  garota  cuja  irmã  faleceu

violentamente  no  acidente  disse-me,  com  muita  revolta,  que  uma  empresa

terceirizada é que tem ido à cidade, a Tríplice. Ela disse que o povo de Bandeira do

Sul paga a tarifa para essa empresa, e não para a Cemig. O Prefeito e o Vice-Prefeito

disseram-me que tentaram falar diversas vezes com a Cemig, mas não conseguiram.

Nesse dia da audiência pública, houve uma grande frustração. Todos aguardavam,

pelo  menos,  o  apoio  moral  da  Cemig  às  famílias  das  vítimas,  mas  nem  isso

obtiveram.  A Cemig  não compareceu  nem  enviou  representantes,  e  ainda  enviou

técnicos do Inmetro e do Ipem para tentar convencer todos de que a culpada é a

serpentina proveniente da China. Ora, essa serpentina estava no Carnaval do Brasil

inteiro, mas somente em Bandeira do Sul houve um acidente, que, aliás, pode voltar a

acontecer em qualquer cidade de Minas.

Quando fui Prefeito, para ser atendido pela direção da Cemig, precisei começar a
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depositar a taxa de iluminação pública em juízo. Só assim ela mandou um Diretor

conversar comigo. Assim, pude ter acesso a um ativo que era da Prefeitura, o recurso

proveniente  da  taxa  de  iluminação  pública,  para  planejar  investimentos  na  rede

elétrica e de modernização. 

De certa forma, uma imagem que usei na época foi que a prefeitura paga para ter

um  Mercedes  e  recebe  um  fusquinha.  A  Cemig  precisa  ter  pessoas  para  dar

atendimento. Não é mais o 0800, agora é o 116, que jamais atende. O consumidor

não consegue falar. No Carnaval, Diamantina teve 3 horas de apagão. Em Alfenas,

minha cidade, um fio encostou no outro e, graças a Deus, a chave desarmou, o que

não aconteceu em  Bandeira  do  Sul.  Mas  isso acabou com o  Carnaval,  pois  não

conseguimos achar ninguém da Cemig para resolver o problema.

Não  estou  falando apenas  sobre  o  direito  de  o  consumidor  poder  reclamar  da

qualidade  da  energia  que  está  chegando  a  sua  casa:  nem  os  Prefeitos  estão

conseguindo ter acesso à Cemig para saber o que está acontecendo com o dinheiro

proveniente da taxa de iluminação pública. Esse veto não tem sentido, principalmente

porque foi justificado apenas com a questão da Cemig.

Quero  dizer  que,  com  o  Deputado  Rogério  Correia,  estamos  solicitando  uma

audiência pública para que a Cemig venha a esta Casa explicar a sua política de

investimento e renovação ou de manutenção preventiva da rede elétrica do nosso

Estado. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte) - Caro Deputado Antônio Júlio, inicialmente

quero  parabenizar  V.  Exa.  pela  sua  fala,  mas  não  poderia  deixar  de  comentar

algumas questões. Quando falamos de consumidor,  naturalmente estamos falando

também de matemática. Foi levantada a questão do impacto sobre o consumidor do

aumento  da  alíquota  do  ICMS  da  gasolina.  É  importante  deixarmos  claro  que  a

gasolina, no Brasil, é misturada com etanol, mas é misturada na proporção de 18% a

24%. Então, se se aumenta a gasolina e se diminui o álcool, é lógico que o preço final

aumenta. É por isso que não houve redução no preço da gasolina. Esse argumento

de que a redução na alíquota do álcool compensa o aumento da alíquota da gasolina,

evidentemente, é falacioso. 

Deputado Antônio Júlio, V. Exa., que é um parlamentar experiente, que já passou
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por diversos governos, deixou-me espantado com a sua fala sobre CPIs no governo

Itamar Franco. Fiquei surpreso em saber que, naquele tempo, eram permitidas CPIs

aqui. Fiquei chateado: assinei a CPI apresentada pelo Deputado Délio Malheiros, que

já contava com número suficiente de Deputados para se fazer apuração da questão

dos radares, que também aflige diretamente a vida do consumidor, do cidadão, do

contribuinte, mas fui surpreendido com o recuo de um grande número de Deputados.

Naquele tempo, aparentemente, eram permitidas CPIs.

O Deputado Antônio Júlio - No seu governo, quando a Oposição falava em CPI,

Itamar obrigava o seu Líder a ser o primeiro a assinar o requerimento. Era diferente,

houve filas de CPIs. O governo Itamar Franco foi o período em que mais houve CPIs.

Ele  foi  um  Governador  diferente  porque  falava  tudo  que  estava  errado.  Se  o

Secretário  fazia  algo  errado,  ele  não  tinha  rede  de  proteção.  Ao  contrário,

infelizmente, neste governo a proteção é excessiva. Começa pela mordaça e pela

censura à imprensa.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte) - Itamar foi apoiado pelo atual Governador e

pelo antigo, o que foi eleito Senador recentemente. Eles devem ter alguma coisa em

comum, já que não têm isso. 

Se falta energia - e fico à vontade para falar  sobre isso porque sou engenheiro

eletricista -, é porque falta pesquisa. Realmente, não é da natureza desse partido do

governo investir em pesquisa. Na época em que eles estavam à frente do governo

federal - recordo-me bem, porque eu estava na UFMG -, o Reitor teve de implorar

para que a Cemig não cortasse a energia da universidade, porque não vinha recurso

do governo federal sequer para a manutenção e custeio da instituição, quanto mais

para  pesquisa.  Eles  não  descobriram  as  reservas  do  pré-sal  não  porque  não

quiseram, não foi por opção ideológica, mas porque não se investiu em pesquisa. O

segredo é muito claro: invista em pesquisa, invista em educação, que o resultado

aparece e beneficia todos os contribuintes e consumidores. A Cemig precisa investir

mais  em  pesquisa,  assim  como  a  Petrobras  já  demonstrou  que,  investindo  em

pesquisa, o resultado vem naturalmente. 

A  questão  da  tributação  é  importante,  e  houve  até  uma  sugestão  do  colega

Deputado. Já que esperamos que se faça um projeto alterando a tributação do ICMS
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dos combustíveis em Minas - se é que o governo considera essa medida importante -,

isso até poderia ser feito em homenagem ao parlamentar que levantou a questão

aqui,  o  Deputado  Fred  Costa.  Ele  foi  meu  colega  na  Câmara  de  Vereadores,  e

percebemos  uma  adaptação  muito  rápida  dele  a  esta  Casa.  Conseguiu  sair  da

Oposição  e  passar  para  a  Situação  numa  velocidade  bastante  significativa.  É

realmente  um  parlamentar  que  faz  o  seu  dever  de  casa  e  que  aprendeu,  Sr.

Presidente, o que estou começando a perceber que funciona nesta Casa. É a tese do

argumento único. Se eu estiver errado, Presidente Antônio Júlio, V. Exa., por favor,

queira corrigir-me. Seja qual for  o assunto que se levanta, pode ser lei  delegada,

pode ser radar,  pode ser consumidor,  qualquer  que seja o assunto,  a  resposta é

sempre a mesma: “mas o governo federal, mas a Presidente, a companheirada...”. É

a  tese  do  argumento  único,  não  importa  qual  seja  o  tema.  Isso  é  uma  coisa

sensacional. Seria talvez quase como Bombril, o argumento serve para acabar com

qualquer discussão. Não se entra no assunto, não se discute nada. Usa-se o mesmo

argumento. E o meu colega, Deputado Fred Costa, demonstrou que está aprendendo

isso  muito  bem.  Não  importa  qual  seja  o  assunto  discutido,  o  importante  é

escamotear a discussão e partir para o ataque ao governo federal. Ora, tenho certeza

de que não é isso que estamos fazendo aqui; não é isso que nossos eleitores, que a

população  que  nos  acompanha,  até  ao  vivo  pela  televisão,  espera  dos  nossos

Deputados.  Enfim,  estamos  no  aguardo  das  questões  favoráveis  ao  contribuinte,

como essa, por exemplo. Para você, que está no interior, que mora num Município

que não está pertinho da Capital,  será que não é importante ter  um atendimento

presencial nas concessionárias de serviço público? Ora bolas, isso não é favor, é tão

somente respeito, dignidade que se deve ao cidadão que está pagando. É natural que

ele possa ter acesso a isso. 

Fico sem entender isso, mas tranquilo, Presidente Antônio Júlio, porque Deputados

com a experiência de V. Exa., o nosso Líder da Minoria, estão guiando-nos para que

continuemos lutando por um Estado sem censura, em que as pessoas não venham

pedir  a  exclusão  de  palavras  ou  de  frases  dos  anais  da  Casa,  como  se  fazia

antigamente. “Corte essa frase dessa música; se quiser cantar, não pode ter isso, não

pode ter aquilo”. Não é nisso que acreditamos, esse tempo passou. Estamos vivendo
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novos tempos no País, e não tenho a menor dúvida de que novos tempos estão

chegando para  o  nosso Estado também. Queria  parabenizar  V.  Exa.  e  dizer  que

somos soldados no exército de V. Exa., Presidente.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte)* - Deputado Antônio Júlio, estou atento as

suas palavras desde o início do seu pronunciamento. No calor do debate, quando

justamente foi  levantada a questão do ICMS e  dos impostos sobre combustíveis,

fiquei surpreso com uma fala, quando disseram que é preciso reduzir os impostos

para que a população tenha melhor qualidade de vida. Isso me tomou de surpresa,

porque, a meu ver,  a população tem direito, sim, à qualidade de vida,  quando há

investimento na educação, quando há investimento na saúde, a exemplo dos fatos

opostos que têm ocorrido em Belo Horizonte, em Santa Luzia e em tantos lugares,

onde as UPAs não têm médicos. 

Não há médicos para atender à população. Enquanto debatemos a diminuição de

impostos, pessoas estão morrendo na fila de um hospital. As UPAs não têm leitos

suficientes para prestar o pronto atendimento. Precisamos trazer isso à tona, porque

é  direito  do  consumidor,  que  contribui  com  seus  impostos  para  usufruir  dessa

qualidade de vida. Fico surpreso com a falta de investimentos na área da saúde e

com o descaso para com a sociedade em Belo Horizonte. Fico surpreso com a falta

de  investimentos  em  Santa  Luzia.  O  Prefeito  Gilberto  Dorneles  não  tem  tido

preocupação com a área da saúde em Santa Luzia. As pessoas saem de lá, vêm para

Belo Horizonte, que não está tão bem assim na área da saúde, para se tratarem aqui.

Que situação é essa? A que ponto  chegamos? De repente  os  investimentos que

esperamos  na  área  da  saúde  não  condizem  com  o  que  a  população  e  nós

esperamos, ficam abaixo da própria realidade. O Deputado Adelmo Carneiro Leão,

que é médico, sabe muito bem do que estamos falando, porque esses problemas da

área da saúde de Belo Horizonte e de Santa Luzia não estão restritos a esses dois

Municípios, mas a toda a Minas Gerais. Estou vivendo e quero debater a realidade do

meu Estado,  e  não  a  dos  demais  Estados.  Não  estou  questionando  o  que  está

acontecendo em São Paulo, na Bahia ou no Sul do Brasil, mas o que se passa aqui.

No dia em que for Deputado Federal - se chegar lá -,  terei condições de debater

essas questões em nível nacional, mas estou debatendo a saúde do nosso Estado,
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que é precária. Durante esta semana, traremos à tona mais exemplos do que ocorre

pelo Estado na área da saúde, pelo que foi apresentado no programa Balanço Geral,

da TV Record.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Gilberto Abramo, não há dinheiro para cuidar

do  cidadão,  mas há  dinheiro  para  construir  PSFs.  Isso  precisa  ser  discutido.  Há

cidades onde não cabe 1 PSF, mas têm 10 PSFs sem funcionar, sem médico. Há

dinheiro  para  comprar  ambulância,  para  o  povo  sair  de  casa  às  3  horas  da

madrugada e voltar às 10 horas da noite, mas não há dinheiro para o atendimento do

cidadão,  do consumidor  ou do paciente.  Alguma coisa está equivocada nisso daí.

Precisamos  levar  essa  discussão  mais  a  sério.  Não  sei  se  o  PSF funciona com

dinheiro do governo federal ou do governo do Estado. Fui a uma cidade pequena,

Itinga, onde há um hospital em uma esquina; atrás, há um posto de saúde e, atrás do

posto de saúde, um PSF. Isso é jogar dinheiro fora, ou há alguém desviando. Todos

sabemos que é em construções onde mais se desvia recursos no Estado de Minas

Gerais ou em qualquer outro Estado. Por que há dinheiro para construir o PSF, mas

não há dinheiro  para  mantê-lo?  Por  isso  as  Prefeituras  estão  apertadas,  e ficam

reclamando, pois constroem o PSF, o que é até uma boa desculpa, Deputado Sávio

Souza Cruz, para empregar os apadrinhados. Não há médico, mas há um monte de

servente, de gente. E não há médico, pois ele não vai para o interior. Temos de ter

coragem de enfrentar essas discussões e encontrar soluções. Não devemos ficar só

criticando,  mas  tentar  encontrar  uma  solução.  É  preciso  saber  o  que  está

acontecendo e por que está acontecendo. Não temos essa capacidade. Está na hora

de deixar de fazer só oposição, de falar e ficar criticando, porque também devemos

encontrar soluções. 

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz (em  aparte)*  -  Cumprimento  V.  Exa.,  Deputado

Antônio Júlio, que levantou a discussão durante a análise do Veto Total à Proposição

nº 20.324, que trata das nuanças de temas relacionados à defesa do consumidor. A

reinauguração do debate e do contraditório deve ser comemorada pela legislatura e

pelo povo de Minas Gerais. V. Exa., no desempenho das funções de Líder da Minoria,

tem uma contribuição fundamental a dar. Aproveito este aparte para manifestar minha

pronta adesão ao projeto da futura lei Fred Costa, quando vamos zerar o ICMS da
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gasolina,  dos  combustíveis  em  Minas  Gerais.  Esse é  o  primeiro  passo para  que

tenhamos preços compatíveis com os demais produtores de petróleo no Brasil.

O  Deputado  Paulo  Lamac  suscita  uma  tese  interessante,  que  eu  já  vinha

analisando há muito tempo, a que ele chamou de argumento único. Uma forma de

não analisar as questões é um pouco usar a lógica do Tavares, aquele inesquecível e

delicioso personagem de Chico Anísio, que, de forma docemente pilantra, afirmava:

“Sou, mas quem não é?”. Essa é uma forma que tem sido usada pela base de apoio

ao governo estadual para não discutir nada que acontece em Minas Gerais. Nada que

ocorre aqui pode ser analisado e, de forma “tavariana”, proclamam: “Sou, mas quem

não é?”.  Essa lógica do Tavares precisa ser superada para que reinauguremos o

debate aqui. O debate do que ocorre no governo federal tem um foro adequado, o

Congresso Nacional. Que possamos discutir as questões para as quais os mineiros

nos elegeram, o que acontece em Minas Gerais, e que venhamos a abolir a lógica do

Tavares. É esse apelo e essa observação que gostaria de fazer neste aparte a V.

Exa., mais uma vez cumprimentando-o pela oportunidade de seu pronunciamento.

O Deputado Célio  Moreira (em aparte)  -  Cumprimento V.  Exa.  pela elegância e

demonstração  democrática.  Hoje,  Deputado  Antônio  Júlio,  estão  falando  sobre  o

Código de Defesa do Consumidor, e esta Casa não poderia, de modo algum, deixar

de lembrar que hoje é o Dia Mundial das Águas. A Casa propõe uma discussão muito

grande a respeito das águas. Deputado Antônio Júlio, é de conhecimento de V. Exa.

que hoje há mais de um bilhão de pessoas que não têm acesso à água potável, cerca

de três bilhões não possuem saneamento básico, e dez milhões morrem por ano em

decorrência de doenças transmitidas por água contaminada, conforme denúncia do

Programa  Água  para  a  Vida,  do  WWF Brasil.  Sr.  Deputado,  foram  criadas  138

unidades  de  conservação  em  Minas  Gerais  desde  2003,  totalizando  237,  e

2.000.000ha protegidos - uma ação do governo. Em 2009, 52% da população urbana

já  contavam  com  um  sistema adequado  para  o  tratamento  do  lixo.  Em  2003,  o

percentual era de apenas 19%. Então o volume de esgoto tratado pela Copasa saltou

de 22.000.000m3 em 2003,  para 150.000.000m3  em 2009.  Uma ação que merece

destaque neste conjunto foi a revitalização da Bacia do Rio das Velhas, em que o

governo investiu  mais  de R$1.300.000.000,00 em ações de saneamento básico e
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recuperação ambiental, para permitir que o rio volte a ter navegação, pesca e nado

na área mais poluída, o trecho da RMBH. O contribuinte, o consumidor, hoje goza

dessas benesses. E se trata, Deputado André Quintão, do principal afluente do Rio

São Francisco - o Rio das Velhas. Segundo dados da Copasa, os resultados já são

visíveis.  Em 2002,  Deputado Antônio  Júlio,  apenas 2,24% do  esgoto  coletado na

Bacia do Rio das Velhas eram tratados.  No ano passado,  o percentual  chegou a

57,33%. Portanto, Deputado Rogério Correia, os peixes subiam somente 250km na

bacia em 2000. Hoje, Deputado Sávio Souza Cruz, já são identificados 580km. Sendo

assim, Deputado Bonifácio Mourão, já se pode nadar e pescar. Antes eram apenas

250km, mas, hoje, são 580km. Certamente nesse traçado já se pode pescar. Esse

trabalho tem sequência na gestão do atual governo que, durante a cerimônia em São

Lourenço,  no  Sul  de  Minas,  nesse  domingo,  reafirmou  seu  compromisso  com  a

gestão  das  águas  ao  assinar  decretos,  Deputado  Antônio  Júlio,  criando  novas

unidades  de conservação  no Estado  e  instituindo o  Plano Estadual  de  Recursos

Hídricos. 

Apenas para concluir o aparte que o nobre Deputado Antônio Júlio me concede,

gostaria de dizer que hoje o consumidor pode comemorar com o trabalho honesto e

sério do governo Aécio e, agora, com o do nosso Governador Anastasia. No entanto,

pela  necessidade  de  políticas  a  serem  implementadas  e  utilizadas,  vimos  o

compromisso do Governador Anastasia para que tenhamos água e esgoto tratados.

Não preciso nem dizer que a água é um tipo de consumo. Sendo assim, esse assunto

é de interesse do consumidor. Portanto, outros três decretos foram assinados no Sul

de Minas, em São Lourenço, e referem-se à criação de três unidades de conservação

ambiental:  Parque Estadual  de Paracatu -  registro a presença do Deputado Almir

Paraca  -,  que  institui  a  área  de  proteção  especial  de  Santa  Isabel  e  Espalha.

Deputado  Rogério  Correia,  há  também  o  Parque  Estadual  da  Mata  do  Limoeiro,

situado em Ipoema, cidade que V. Exa. tanto estima, no Município de Itabira, região

da Cordilheira do Espinhaço. É o Refúgio de Vida Silvestre Estadual dos Rios Tijuco e

Prata. Aliás, gostaria de parabenizar os Deputados que receberam a comenda das

águas nesse final de semana em São Lourenço. Como já disse, o Rio da Prata é a

segunda  unidade  de  conservação  criada  no  Triângulo  Mineiro,  -  temos  aqui
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parlamentares dessa região - que protegerá grande parte do Rio Tijuco. Essa questão

do consumidor tem sido bastante discutida. O governo de Minas, em parceria com a

Unesco  e  o  governo  federal,  está  criando  o  Centro  Internacional  de  Educação,

Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  Hidroex.  Aproveito  a  ocasião  para

parabenizar a nossa Presidenta Dilma pela condução da visita do Presidente Obama.

Vimos  que  estavam  presentes  ex-Presidentes,  como  Fernando  Henrique,  Itamar

Franco,  José  Sarney  e  Collor  de  Melo.  No  entanto,  o  ex-Presidente  Lula  não

participou  desse  grande  evento.  Não  sei  ao  certo,  mas  disseram  que  ele  não

compareceu,  pois  teria  um  outro  compromisso  familiar.  Deputado  Antônio  Júlio,

agradeço-lhe o aparte. Sr. Presidente, gostaria que ficasse registrado o nosso aparte

na fala do querido Deputado Antônio Júlio. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Antônio Júlio - Eu é que agradeço, Deputado Célio Moreira, quando se

fala  de  água.  Há quatro anos,  o  governo contratou  uma empresa para ver  como

poderia  arrecadar.  O  que  eles  verificaram  -  e  passamos  a  denunciar  -  eram  as

cisternas. Indiferentemente de ter água ou não, cadastrava-se a cisterna. Chegaram a

orientar o governo a cobrar uma taxa de utilização da cisterna de R$680,00 por ano.

Nem era pela utilização da água, porque havia cisterna que não tinha água. Chegou-

se a fazer esse cadastramento e, então, iniciou-se uma corrupção danada, porque

havia  gente  ligada  ao  governo  cobrando  cerca  de  R$100,00  por  isso.  Então  o

governo,  sabiamente,  suspendeu  essa  cobrança,  e  não  se  falou  mais  nisso.

Considero estranho que agora queiram acabar com o Igam. É o mesmo caso do IEF.

Quando constituímos aqui a única CPI do governo que envolvia a questão das águas,

a da Mina Capão Xavier, a Copasa, na maior cara de pau, falou que um dos relatórios

era de autoria de um espanhol, que era uma das maiores autoridades do mundo em

águas subterrâneas. Arrancamo-nos daqui e fomos atrás desse espanhol, que não

existia.  Ganhamos  na Justiça,  no  final  do  ano passado,  e  ela  suspendeu todo o

licenciamento, sob a alegação de que as empresas autorizadas pela Copasa não

poderiam atuar no Brasil.

Então  queremos  discutir  essas  questões,  queremos  defender  o  nosso  planeta.

Quando  dizem  aqui,  Deputado  André  Quintão,  que  fizeram  requerimento  para

convidar o Presidente da Petrobras, sou o primeiro a apoiar e a ficar aqui na frente
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para  ouvi-lo,  para  questioná-lo.  Considero  isso  importante,  sim,  até  porque

precisamos voltar a discutir política. Disse isso com muita clareza ao Prof. Anastasia,

depois que ele já havia tomado posse. Precisamos ter a capacidade - que sempre foi

a de Minas - de discutir, mesmo que seja para brigar, ter desavenças, não levar a

nada. Mas a discussão é importante, no entanto perdemos essa capacidade, porque

pegamos a lógica do Governador Hélio Garcia, que dizia que base do governo não

pode discutir: tem de votar. Não concordo. Já fui base do governo, já estive dos três

lados - já fui oposição, situação e fiquei no meio do caminho - e sempre gostei de

discutir. Quando fui Deputado aqui, na época do Itamar Franco - o Rogério Correia

era  Vice-Líder  -,  lembro-me  de  quantas  vezes  fiz  o  governo  retirar  projetos  em

tramitação  nesta  Casa.  Por  várias  vezes,  brigamos  e  discutimos,  porque  não

concordávamos. Aliás, quando chegou aqui um projeto de taxas, Deputado Mourão -

não sei  se V.  Exa.  estava nesta Casa -,  e  que considerávamos o maior  absurdo

naquele momento a taxação, o governo retirou o projeto. E éramos do governo, mas

tínhamos responsabilidade para saber o que é bom para Minas Gerais, o que é bom

para  o  governo.  Digo  isso com a  maior  tranquilidade e  quero  que o  Governador

Anastasia seja um grande Governador. Mas, para isso, ele precisa ouvir, aceitar - e

eu disse isso a ele. A oposição ajuda muito, e ajudei muito esse governo - talvez

vocês não saibam disso. Pelos meus posicionamentos em alguns pontos chaves, o

governo  recuou  e  modificou  projetos.  Não  interesso  em  fazer  projeto  de  lei  ou

emendas.  Não  quero  ser  autor  de  nada.  Quero  é  ser  o  autor  da  discussão,  da

modificação, porque governo é tudo igual. Os técnicos, às vezes, pensam que estão

jogando certo.  São como os técnicos de futebol,  que pensam que estão fazendo

substituições certas, mas está tudo errado. E isso acontece em qualquer governo.

Então, queremos discutir a questão do consumidor, discutir Cemig, discutir Copasa.

Deputado Pompílio, no que diz respeito à Cemig, até uns seis meses atrás, não

podia nem armar chuva na região Sul de Belo Horizonte - nem armar - que aquela

região ficava toda sem energia elétrica. Estou mentindo? Enquanto a imprensa não

ficou  em  cima  e  as  pessoas  questionaram  e  falaram,  a  Cemig  não  resolveu  o

problema. Este ano, com tantos temporais que já ocorreram, não houve praticamente

nenhum corte de energia elétrica. O que aconteceu em Bandeira do Sul foi isto: falta
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de estrutura, de investimento, de manter toda a rede elétrica em dia. 

É isso que aconteceu em Bandeira: falta de estrutura, falta de investimento, falta de

manter em dia toda a rede elétrica. A Cemig é tão cara de pau que, em sua planilha

de custo, dizia que o poste é trocado de três em três anos. Faço um desafio a todos

os Deputados se, em sua rua, em sua cidade, já viram trocar um poste de três em

três anos.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Em meu prédio, não faltou energia.

O  Deputado  Antônio  Júlio  -  Você  tem  gerador  lá?  A Cemig  tem  vendido  bons

geradores.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Exatamente. Acabava a energia, o

gerador começava a funcionar. Falarei de um projeto que tenho nesta Casa e para o

qual  conto  com  o  apoio  dos  Deputados.  Temos  de  pensar  mais  à  frente.  Não

podemos continuar colocando postes e passando fios. A Cemig tem de pensar grande

e, a partir de agora, todo loteamento tem de ser subterrâneo. O custo é um pouco

mais  alto,  mas  está  na  hora  de  a  Cemig  pensar  nisso.  Temos  de  lembrar  que

iniciativas como essa e o próprio debate construirão esse novo tempo. Está na hora

de apresentarmos sugestões e ajudar, pois só criticar não adianta. Lembro que todos

esses discursos acalorados aqui acontecem só por causa de uma coisa, e não é

devido à Oposição, mas por causa da televisão que criei há 15 anos. Quando não

tinha televisão e a transmissão era feita apenas para o gabinete de V. Exa., ninguém

chegava aqui. Tenho certeza de que V. Exa., que já falou por 60 minutos, tem o direito

de pedir ao Presidente a mesma paciência que teve com o Deputado Célio Moreira, a

fim de que continue seu raciocínio por mais 20 ou 30 minutos, porque com isso o

telespectador está vendo quem está aqui. Antigamente não havia essas discussões.

Vocês acham que o Rogério Correia perderia tempo falando aqui? Falando para quê?

Vocês acham que o Sávio Souza Cruz faria o mesmo? Estão falando porque há uma

televisão e estamos indo para toda a Minas Gerais. V. Exa. teve a paciência de dar

tempo ao Deputado Célio Moreira, sem interferir  no seu discurso. Gostaria que V.

Exa. entendesse que temos de discutir  nesta Casa, não é Minas sem censura ou

Minas  com  censura.  Minas  quer  esta  Casa  andando.  Temos  vários  projetos

emperrados  por  causa  dos  vetos.  Vamos  votar,  coloquemos  a  Casa  para  andar,
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apresentemos  projetos  que  ajudarão  a  Cemig,  a  Copasa  e  o  povo  mineiro.  Não

podemos ficar  apenas na obstrução,  porque a população está vendo e quer  esta

Casa andando. 

O Deputado Antônio Júlio - Estou concluindo. Deputado Alencar, quanto à TV que

você criou, hoje ela é um instrumento da Oposição para combater a censura, porque

acho que ainda estamos sendo transmitidos ao vivo. Portanto não temos censura

nem mordaça. É a única oportunidade que temos para falar ao povo de Minas Gerais

sobre o que acontece no nosso Estado.

O Sr.  Presidente -  Não há outros  oradores inscritos.  Encerra-se a discussão.  A

Presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  secreto,  de

conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno.

As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim” e os

que desejarem rejeitá-lo registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo

eletrônico,  a  Presidência  solicita  às  Deputadas  e  aos  Deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência dará

início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem

os seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Perrella  -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri

Torres - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O Deputado Elismar  Prado -  Sr.  Presidente,  apenas quero registrar  o meu voto

“não”, por favor.
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O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 39 Deputados. Votaram “não” 11

Deputados. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei

nº 20.324. Oficie-se ao Governador do Estado.

O Deputado João Leite - Art. 164, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, quero lamentar alguns episódios que têm

acontecido neste Plenário. Primeiro, Sr. Presidente, é direito de todos os Deputados

ter uma relação nesta Casa pelo menos amistosa, de respeito. O nosso Regimento

aponta isso. E o que direciona, disciplina essa relação é justamente o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa. Sr. Presidente, nas vezes em que me manifestei

aqui foi buscando fazer com que o entendimento do Regimento da Assembleia fosse

garantido. Até por formação, sou um homem disciplinado, acostumado com regras.

Fui Oposição por quatro anos na Assembleia Legislativa, obedeci a regras, entendi

que elas deveriam ser obedecidas. Assim, quero lamentar algumas manifestações do

Deputado Antônio Júlio, que me citou como chefe da censura. Não o sou. Considero-

me democrata. Fui escolhido pelo povo de Minas Gerais, durante um tempo, para ser

Oposição, e o fui. Agora fui escolhido para apoiar o meu governo, o governo do meu

partido, e o farei. Não me calarei. Cobrarei que o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa  seja  acompanhado.  Não  é  possível  que  tenhamos  permanentemente

Deputados fora do assunto. Isso me foi cobrado por quatro anos como Oposição na

Assembleia Legislativa. Mas, agora, cada vez que solicitamos que o Regimento seja

atendido,  alguns  Deputados  da  Oposição  vêm,  especialmente,  com palavras  que

atacam  até  a  minha  honra.  A solicitação  de  retirar  essas  citações  dos  anais  da

Assembleia Legislativa é para garantir uma relação de respeito entre nós. Sempre foi

assim. O Deputado Paulo Lamac, por exemplo, questiona o pedido que fiz de retirar

algumas citações dos anais da Assembleia Legislativa. Não é possível que tenhamos

esse tipo de relação. 

Vamos começar a tratar o outro como chefe da censura ou baluarte da censura.

Estou sendo censurado. Estou falando de acordo com o Regimento da Assembleia

Legislativa. O artigo em que se diz que o Deputado não pode se desviar da matéria
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discutida é muito claro. Quando era Oposição, fui cobrado, durante quatro anos, pelo

PT e  pelo  PMDB,  para  permanecer  de  acordo  com  o  Regimento  da  Assembleia

Legislativa. É o mesmo que faço agora: que os Deputados da Oposição permaneçam

de  acordo  com  o  Regimento,  que  respeitem  quando  manifestamos  para  que  o

Regimento seja atendido e que a nossa relação seja de respeito. Sei também falar

um monte de coisas duras, mas aprendi que não devo fazer isso no Parlamento. Não

devo fazer isso neste Plenário, mas respeitar os meus companheiros da Oposição.

Fui Oposição e ouvi várias coisas aqui. Tivemos, sim, CPIS no governo de Itamar.

Foram 13 CPIs contra o meu partido, o PSDB, mas não houve nenhuma contra o

governo  do  PMDB e do PT.  Foram  abertas  13  CPIs  contra  o  meu partido  neste

Plenário. Respondemos a 13 CPIs no governo de Eduardo Azeredo neste Plenário.

Portanto  gostaria,  Sr.  Presidente,  de lamentar  algumas citações.  Não responderei

dessa maneira, porque respeito muito o Deputado Antônio Júlio, que presidiu esta

Assembleia Legislativa. Também respeito muito o Deputado Sávio Souza Cruz, que

me citou como baluarte da censura. Não sou isso também. Lamento que tenham me

tratado dessa maneira, mas continuarei a tratá-lo com todo o respeito que merecem.

O Deputado Antônio Júlio foi Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e

garantiu  fala  à  Oposição,  e  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  é  competente,

inteligentíssimo, foi Líder do Governo do PMDB e do PT nesta Casa. Eu os respeito

muito e espero que entre nós permaneça o respeito. 

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito, até mesmo pela minha história,

que V. Exa. determine a retirada dessas citações a meu respeito, pois não fazem jus

a minha história. Fui Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia

Legislativa durante oito anos e muitas vezes fui ameaçado de morte. Essa não é a

minha história. Defendo a democracia, os direitos fundamentais, os direitos da pessoa

humana.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado João Leite. À Presidência

compete fazer cumprir o Regimento Interno. Sabemos do respeito e do tratamento

que o Deputado João Leite tem com todos os colegas. Com certeza, teremos também

o  comprometimento  de  todos  os  parlamentares  em  ser  respeitosos  com  os
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companheiros. 

Questões de Ordem

O Deputado Duarte Bechir  -  Sr.  Presidente,  quero  fazer  minhas as palavras do

Deputado João Leite,  uma vez que o nível desta Casa, dos que aqui chegaram e

chegam, dos que estavam aqui, tem uma parcela de contribuição com Minas Gerais.

Se  o  tratamento  continuar  respeitoso  e  se  houver  um  cumprimento  perfeito  do

Regimento Interno, tenho certeza de que essas questões ficarão para trás. Então faço

minhas as palavras do Deputado João Leite. Em relação ao debate da matéria do

veto, quero ainda dizer ao Deputado Antônio Júlio, que intitula o Bloco Minas Sem

Censura, que entendo que não censurar é dar as mesmas oportunidades àqueles que

contrapõem uma ideia nossa. Analisávamos hoje - aliás, ainda consta no painel - a

votação,  em turno único,  do Veto  Total  à  Proposição de Lei  n° 20.324.  Esse é o

conteúdo da matéria apreciada por nós. O Deputado Antônio Júlio, de uma forma que

demonstrou a sua experiência, iniciou o seu encaminhamento, a sua discussão e a

terminou tão somente se atendo ao projeto original que foi vetado pelo governo. Em

nenhum momento - e quero reafirmar -, em nenhum momento, o Deputado Antônio

Júlio  discutiu  conosco  as  razões  do  veto.  Então,  acho  que  é  louvável  essa  sua

atitude, que conseguiu, em uma hora, dar um palanque para que tratássemos aqui de

Copasa,  de  Cemig,  de  Light  e  de  meio  ambiente,  quando,  na  verdade,  caro

Presidente,  estávamos  analisando  as  razões  do  veto.  Quero  aqui  trazer  ao

conhecimento não somente de V. Exa., que já o fez, já leu o projeto, mas também de

muitos  daqueles  que nos assistem ainda pela TV Assembleia -  e  quero  que isso

conste  dos  anais  desta  Casa  -  as  diversas  interpretações  daqueles  que  usam  o

microfone e sabem fazê-lo com maestria. O Deputado Antônio Júlio iniciou a sua fala

lendo o projeto de lei na íntegra que foi vetado pelo governo. Diz o projeto que foi

para o governo sancionar: (- Lê:) “Art. 1º - Os fornecedores que mantêm contratos de

adesão com dez mil  ou  mais  consumidores no Estado ficam obrigados a  instalar

postos ou agências para atendimento personalizado ao consumidor, nos Municípios

em que mantiverem contratos de adesão com mil ou mais consumidores”. Esse é o

projeto original, a lei que o governo vetou. “Art. 2º - É vedado ao fornecedor obrigar o

consumidor a utilizar exclusivamente meio de atendimento telefônico ou eletrônico,
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sem possibilitar-lhe o atendimento pessoal. Art. 3º - O descumprimento do disposto

nesta lei sujeita o infrator às penalidades previstas”..., tal e tal.  “Essa lei entra em

vigor”  -  todo  mundo  conhece.  Agora,  vamos  às  razões  do  veto.  Li  a  lei  que  o

Deputado Antônio  Júlio  comentou o tempo inteiro,  mas que,  em momento  algum,

utilizando-se daquilo que mais o honra em ser Oposição, liberal e sem censura, leu o

veto. Quero dizer que sobre um pobre coitado que está sendo condenado pelo Juiz,

de  cabeça baixa  pesam todas  as calúnias  e injúrias,  e ele  é  obrigado a ficar  de

cabeça baixa e não tem o direito  de falar.  As razões do veto, Sr.  Presidente, em

nenhum momento, foram suscitadas na discussão. (- Lê:) “Inicialmente, a proposição

de lei não encontra respaldo nas disposições constitucionais vigentes, notadamente

em face da competência privativa da União para legislar sobre energia, nos termos do

inciso  IV  do  art.  22  da  Constituição  Federal.  Outrossim,  no  que  se  refere  ao

atendimento de consumidores, as empresas distribuidoras de energia elétrica seguem

o disposto na Resolução Normativa nº  414,  de 9/9/2010, da Agência Nacional  de

Energia Elétrica”. Senhoras e senhores, é a Aneel que regulamenta isso, não somos

nós,  Deputados  Estaduais.  O  governo  vetou  porque  já  existem  disposições

transitórias superiores, e, em nenhum momento, isso foi dito aqui. Aquele coitado que

estava  sendo  sacrificado  não  teve  direito  à  sua  defesa.  Ou  seja,  em  nenhum

momento, foram lidas as razões do veto do Governador. Vejam bem: uma hora de

palanque,  de  discussão,  sem  dar  ao  condenado  o  direito  de  defesa.  Então,  Sr.

Presidente, hoje apreciamos um veto, mas, nas próximas discussões, nesta Casa,

farei questão - hoje não fiz, pois o clima não estava bom - de esclarecer as verdades

que estão escondidas atrás de discursos vãos. 

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  gostaria  apenas  de  fazer  alguns

esclarecimentos, até para que o nosso debate possa ser profícuo. Embora, por vezes,

estejamos  discordando,  devemos  nos  respeitar  e  nos  fazer  entender.  Cabe  a

qualquer Deputado, pelo Regimento Interno, o prazo de 1 hora para discutir um veto

ou algum projeto na sua fase de discussão, o que fez o Deputado Antônio Júlio. Cabe

ao Presidente averiguar se, regimentalmente, o Deputado está se atendo ao assunto.

Não cabe a outro Deputado interromper aquele que está discutindo, como se fosse o

dono da razão, mas ao Presidente. Foi isso que me fez, em determinado dia em que
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discutia um projeto, perder a paciência porque estava sendo interrompido aos berros.

Isso é um ato autoritário, pois se tenta cortar a palavra, sendo o Presidente quem

deve fiscalizar as ações regimentais. Se algum Deputado se acha superior e pensa

que pode interromper quem está na tribuna, teremos o caos. Hoje houve a ameaça

de ocorrer novamente. O Deputado Antônio Júlio tinha todo o direito de reagir, pois

nem sequer tinha iniciado a discussão do projeto, e era correto que levantasse a voz

para  poder  continuá-la.  Portanto,  minha  primeira  questão  é  essa.  Não  podemos

admitir que nenhum Deputado interrompa outro, seja fora do microfone, muito menos

seja em outro microfone, sem que lhe tenha sido concedido aparte. Quero que isso

fique claro para que não sejam interrompidos Deputados que estão na tribuna. Em

segundo  lugar,  no  Parlamento  é  assim  mesmo:  ouvimos  coisas  com  as  quais

concordamos ou não. O debate é ideológico, há partidos diferenciados, partidos com

determinada concepção. Hoje, o Deputado Gilberto disse algo interessante sobre o

conceito de impostos. Há Deputado que pensa que imposto não deve ser cobrado. Eu

penso  que  imposto  é  algo  justo,  pois,  sendo  cobrado  justamente,  retornará  em

benefício dos consumidores e dos mais pobres. Portanto, deve haver uma política de

cobrança  de  impostos.  Outros,  como  os  republicanos  nos  Estados  Unidos,  são

contrários a qualquer tipo de imposto, como são contrários à saúde pública. São os

chamados  liberais,  hoje  neoliberais.  São  dois  modelos  muito  antagônicos,  e  no

Parlamento  é  preciso  ter  paciência  de  ouvir  para  ser  ouvido.  Nenhum  Deputado

questionou o Presidente Dinis Pinheiro porque deixou todos os Deputados falarem

pela ordem, o que poderia ter sido impedido regimentalmente. O Deputado Antônio

Júlio  escutou todos os que falaram antes dele, pela ordem, de assuntos os mais

diversos. E, depois de tanto ter escutado e não ter colocado o Regimento Interno

como se fosse uma bíblia a ser seguida cegamente, pois o debate estava posto, foi

ao  microfone  respeitosamente  expor  sua  opinião.  Ora,  se  isso  é  cortado  para  a

Oposição, pouco teremos a fazer. Todos os Deputados poderiam ter se inscrito para

discutir, e a discussão estaria posta até agora. Como interessa ao governo que a

pauta avance e se discutam os vetos, coube à Oposição fazer o pronunciamento do

veto a um projeto do Deputado Weliton Prado, do PT, que, do nosso ponto de vista,

foi  injustamente vetado. O Deputado Antônio Júlio fez essa discussão. Quanto ao
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bloco se chamar Bloco Minas sem Censura, não estamos fazendo nenhuma alusão

aos Deputados da base governista, mas a uma ação governamental que, nos oito

anos do governo Aécio Neves, envergonhou Minas Gerais. Minas não teve liberdade,

Minas era tolhida em seus aspectos fundamentais na grande mídia; nas ações que

eram sepultadas dentro da própria Assembleia Legislativa; nas ações devidas, mas

que não ocorreram, do  Ministério  Público,  do Tribunal  de  Contas,  do  Tribunal  de

Justiça. Há um Estado com muito poucas liberdades ou sem liberdades. O Bloco

Minas sem Censura existe com esse parâmetro. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria de fazer um esclarecimento ao

Deputado Duarte Bechir, pois parece que ele não prestou atenção à minha fala e

disse  que não adentrei  as  razões  do veto.  Adentrei,  sim,  pois  falei  da  Cemig.  O

projeto, em momento algum, fala da Cemig, mas dos consumidores em geral. O que

aleguei foi que a Cemig opôs o veto. Parece que a carapuça serviu nela. Foi isso que

eu disse, não mudei o meu discurso. Li várias vezes as razões do veto. Esse foi o

nosso  questionamento,  por  isso  falamos  mais  da  Cemig.  O  governo  poderia  ter

vetado. Era um projeto que realmente merecia uma discussão maior.  O escritório,

para fazer o atendimento presencial, tem de ser mais bem avaliado. Não adianta pôr

uma pessoa para atender, se não há resolução. Temos de discutir tudo isso. Mas não

deixei de falar das razões do veto, apenas hoje estão querendo defender demais o

governo.  Eu falei  especificamente  do  veto,  porém vários  parlamentares  quiseram

fazer apartes, e eu lhes concedi, mas não tinham os apartes nada que ver com a

discussão,  principalmente  o  do  Deputado  Célio  Moreira.  Acho  que  é  importante

ouvirmos os companheiros, mas a Oposição e a Situação precisam aprender a ouvir.

Eu me lembro, quando era Presidente desta Casa, que o PSDB rasgou a Constituição

do Estado de forma totalmente aloprada. O Deputado Hely Tarqüínio estava aqui e viu

que eles não sabiam fazer a discussão com clareza. Paulo Lamac, foi a oposição ao

Itamar Franco, ao PSDB, que ajudou a salvar o BDMG. Eles acharam que estavam

prejudicando o Governador Itamar Franco, mas acabaram ajudando, numa discussão

de mais de 90 dias por causa do embate da Oposição. Foi ali que achamos a solução

para que o banco pudesse se capitalizar. E foi a Oposição a responsável, temos de

reconhecer isso. Lamento o posicionamento do Deputado João Leite,  que merece
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todo o nosso respeito. Mas S. Exa., fora de uma discussão, quer dizer que estamos

proibidos de falar. Isso é querer ser o dono da censura. Já sabemos que existe a

mordaça e que existe a censura. Não adianta os Deputados do PSDB nem os de

qualquer  partido que seja da  base do governo,  quererem desmentir  isso.  Eu e o

Deputado Rogério Correia estivemos em um jornal e ficamos apavorados quando o

redator nos disse como funciona a censura, a mordaça. Quando damos entrevistas

para  as  jornalistas  que  cobrem  a  Assembleia  e  questionamos  o  governo,  elas

abaixam a cabeça e dizem que aquilo não passará na censura. O Deputado Sávio

Souza  Cruz até  arranjou  uma musiquinha  sobre  a  CPI.  Acho  que  essa  CPI  dos

radares  virou  brincadeira.  Aí  chegamos  a  um  limite.  Não  estamos  fazendo  nada

contra o governo, o que até poderíamos fazer, porque o DER não aguenta 1 minuto

de investigação, em nenhum setor, muito menos em relação aos radares. Então, a

Situação precisa aprender a discutir  com clareza.  Acredito que nesse caso Minas

poderá dar  uma grande contribuição para que o próprio governo Anastasia possa

fazer uma discussão salutar. Tudo que vamos discutir já está decorado. Começam

sempre  dizendo  que  o  Anastasia  teve  68%  dos  votos.  Sabemos  disso  e

reconhecemos que foi uma votação expressiva, mas isso não dá a ele o direito de

não nos deixar questionar. É isso, Sr. Presidente. Quero apenas dizer ao Deputado

Duarte que V. Exa. não prestou atenção ao meu discurso. Eu falei sempre sobre o

veto e poderia até ter avançado um pouco, se tivesse tido mais tempo. Votei a favor

do veto, mesmo achando que o governo não teve argumento, pois o projeto não era

muito bom, não era um projeto aplicável na sua forma. As razões do veto estavam

totalmente equivocadas, porque, em vez de ouvirem os setores do governo, ouviram

apenas a Cemig, que não estava envolvida no projeto.

O  Deputado  Paulo  Lamac  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  justiça  ao  ex-

Governador  Itamar  Franco,  porque hoje  estamos fazendo uma discussão sobre o

caráter  público  e as  ações da Cemig  que o governo entende corretas.  O próprio

governo Itamar  Franco não permitiu  que a privatização,  que o  governo do PSDB

tentou fazer, prosperasse em nosso Estado. É importante trazermos à memória que,

se hoje temos essa empresa tão importante para todos nós, mineiros, queremos que

ela  melhore  o  seu  atendimento,  uma  vez  que  a  consideramos  extremamente
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importante  e  nossa.  Somamos  isso  aos  argumentos  do  Deputado  Antônio  Júlio.

Gostaria de dizer,  Deputado Antônio Júlio,  que entendo a ansiedade do Deputado

Duarte Bechir. Na verdade, acredito que ele não esperava de V. Exa. uma discussão

maior do que procuramos fazer aqui a respeito do veto. Mas acredito que ele queria

ter escutado esse argumento dos seus pares da base do governo, que se furtaram à

discussão.  Esse  argumento  que  o  Deputado  Duarte  Bechir  disse  que  não  foi

levantado é o do governo, que não foi defendido aqui pela sua base. Compreendo a

ansiedade do Deputado, isso deve melhorar quando as questões vierem efetivamente

a ser discutidas no Plenário da Assembleia Legislativa, não se ficando apenas nessa

estratégia  do  argumento  único,  que  vem  simplesmente  reafirmar  os  argumentos

eleitorais e a discussão do plano federal. Por fim, Presidente, gostaria de fazer um

desagravo a V. Exa., porque acredito que conduziu com propriedade e brilhantismo

esta reunião. Não acho justo com a Presidência de V. Exa. o questionamento de que

o Regimento Interno vem sendo desrespeitado neste Plenário. V. Exa. não permitiu

que o Regimento Interno fosse desrespeitado, agiu como o democrata que é. Queria

deixar  esse  desagravo.  Tenho  a  certeza  de  que  a  maioria  dos  Deputados  não

concorda  que  esteja  havendo  descumprimento  do  Regimento  Interno  com  a

permissão de V. Exa. Muito obrigado. Boa-noite, Sr. Presidente.

O  Deputado  Zé  Maia  -  É  questão  de  ordem  mesmo,  Sr.  Presidente.  Ouvi

atentamente  todos  os  parlamentares,  muito  particularmente  o  Deputado  Rogério

Correia falando do incidente no início da fala do Deputado Antônio Júlio. É importante

resgatar  a verdade,  e V.  Exa.,  Sr.  Presidente,  é testemunha do que vou dizer.  O

Deputado Antônio Júlio estava na tribuna iniciando seu pronunciamento em defesa do

veto que votaríamos na sequência. O Deputado João Leite,  ao contrário do que o

Deputado  Rogério  Correia  disse,  não  foi  ao  microfone,  não  atrapalhou  a  fala  do

Deputado Antônio Júlio. Em momento nenhum, ele se dirigiu ao microfone nem ao

Deputado Antônio Júlio, que estava na tribuna. Ele foi à frente de V. Exa., sem o uso

do microfone, pedir  que V. Exa. utilizasse o art.  159 do Regimento Interno, que é

claro. Isso está no Regimento Interno; se se vai sair do assunto ou não, essa é uma

discussão maior. Está disposto no primeiro inciso do art. 159 que o orador que vai

falar sobre determinada matéria deve ater-se a ela. O Deputado João Leite foi a V.
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Exa.  pedindo  que  se  cumprisse  o  disposto  no  Regimento  Interno.  Em  momento

algum, ele se dirigiu ao orador  que estava na tribuna.  Ao contrário,  o orador  que

estava  na  tribuna  é  que,  vendo  o  Deputado  João  Leite  falar  com  V.  Exa.,  sem

atrapalhá-lo, se virou contra ele falando dessa questão de censura, etc. E isso não é

verdadeiro. O Deputado Antônio Júlio sabe do enorme respeito que tenho por ele, foi

Presidente desta Casa, tem enorme experiência, é um grande parlamentar. De outro

lado, o Deputado João Leite também é um democrata, é um grande parlamentar, é

um  homem  íntegro,  correto,  tem  uma postura  ao  nível  do  Parlamento  de  Minas

Gerais. Esses foram os fatos que ocorreram na noite de hoje, absolutamente normais.

O Deputado João Leite em momento nenhum foi ao microfone, nem se dirigiu ao

orador que estava na tribuna, mas tão somente se dirigiu à Presidência, pedindo que

se cumprisse o Regimento Interno. O Deputado Rogério Correia falou também sobre

o nome do bloco de oposição ao governo. Na minha visão, Sr. Presidente, essa é

uma homenagem a Minas Gerais e ao governo. O nome do bloco de oposição afirma

taxativamente que Minas é sem censura. Foi ao que nós assistimos nos mais de oito

anos do governo Aécio e Anastasia, até porque o tratamento que os Deputados da

Oposição têm tido nesta Casa, e principalmente no governo, é altamente republicano.

São respeitados, atendidos, têm suas emendas liberadas, coisa que não temos no

governo federal. Os parlamentares da Oposição - e citei isso há pouco num debate da

TV Assembleia - tiveram 100% de suas emendas cortadas pelo governo federal. Não

recebemos  esse  tratamento  em  Minas.  A censura  que  existe  hoje  é  no  governo

federal,  pela  forma como trata  a  Oposição.  Ao agir  assim,  trata  as  pessoas  que

votaram  nesses  parlamentares  com  enorme  desrespeito,  ao  censurar  esses

parlamentes  que  lhe  fazem  oposição.  Quero  apenas  resgatar,  Sr.  Presidente,

agradecendo-lhe pela paciência, a verdade dos fatos que acabamos de assistir nesta

noite importante, com um debate de alto nível. E quem sai ganhando é o Parlamento

mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, faço coro às palavras do Deputado

Paulo Lamac. Aproveito para apresentar um desagravo a V. Exa., que conduziu de

forma  tão  apropriada,  tão  experiente  e,  sobretudo,  tão  democrática  a  reunião,

permitindo que o debate das ideias,  tão esquecido nos últimos tempos em Minas
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Gerais,  fluísse  com  liberdade.  Sr.  Presidente,  o  nome  do  nosso  Bloco  pode  ser

interpretado de várias formas. O Deputado Zé Maia quer interpretar que anunciamos

a inexistência de censura em Minas. Isso seria ocioso, porque a censura está banida

nos regimes democráticos. Na verdade, dissemos que o nosso Bloco não praticará a

censura  que existe em Minas  Gerais.  Poderíamos também interpretar  esse nome

como uma ironia, o que parece ser o caso do nome do Bloco integrado pelo Deputado

Zé Maia. Justamente aquele que dá sustentação à mordaça e à censura em Minas

Gerais resolveu autodenominar-se Bloco Transparência e Resultado. É uma ironia: os

que fazem e sustentam a censura, resolveram autodenominar-se de transparência.

Estamos fazendo uma denúncia séria ao povo de Minas Gerais pela existência, há 8

anos,  em  Minas,  da  mais  dramática  censura  que  este  Estado  já  viveu.

Incomparavelmente pior  que a censura dos tempos da ditadura, porque as verbas

publicitárias são usadas de forma irresponsável, direcionada. Elas compram não o

silêncio  que os  canhões  conseguiam,  mas  a  adesão  à  mentira,  a  um projeto  de

“marketing” que vem há muito tempo dominando Minas Gerais. O Bloco está tendo a

coragem de fazer essa grave denúncia aos mineiros e ao Brasil, que estamos aqui

tutelados,  censurados,  amordaçados  pela  força  dos  recursos  da  publicidade  do

Governo Aécio Neves. Obrigado.

O Deputado João Vítor Xavier - Sr. Presidente, algum Deputado que me antecedeu,

não lembrarei exatamente qual foi, disse que o discurso do Bloco de Situação tem

sido um discurso decorado. Se não me engano, isso foi dito pelo Deputado Antônio

Júlio, por quem tenho enorme respeito. Ele disse que é um discurso decorado, um

discurso de  vitória  e  de  contemplação dos quase 70% dos  votos  do  Governador

Anastasia.  O  discurso  da  Oposição  é  que  está  parecendo  ser  decorado,  pois  a

qualquer  movimento  de  debate  se  diz  censurada.  O  debate  não  é  censura.  O

Deputado  João  Leite  tem  o  total  direito  de  se  manifestar  junto  à  Presidência,

cobrando  o  cumprimento  do  Regimento.  Talvez  a  Presidência  entenda  que  o

Regimento esteja sendo cumprido, e esse é um direito que cabe ao Presidente da

Casa. Mas também é direito de qualquer parlamentar indagar à Presidência desta

Casa sobre o cumprimento ou não do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Temos  de parar  com essa falácia  de  que  vivemos  uma censura.  Isso  é  falta  de
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discurso  e  falta  de  capacidade  maior  de  crítica  a  um  governo  que  tem  sido

extremamente  bem  avaliado,  desde  o  nosso  líder  maior,  o  ex-Governador  Aécio

Neves  e  agora  pelo  Governador  Antonio  Augusto  Anastasia.  É  um  governo  que

venceu  com  o  Governador  Aécio  Neves,  que  foi  reeleito  com  uma  margem

esmagadora de votos e fez seu sucessor, o Governador Antonio Augusto Anastasia,

que conta com a confiança da maior parte dos mineiros. Não dá para dizer que é

censura a simples vontade de debater ou de questionar. Quem não aceita censura,

tem  de  aceitar  também  que  haja  questionamentos,  mesmo  relacionados  ao

Regimento desta Casa e à conduta do Presidente. Obviamente, respeito a postura do

Presidente de franquear a palavra ao Deputado Antônio Júlio. No entanto, temos de

destacar que é um direito que cabe ao Deputado João Leite, como a qualquer outro

Deputado, a qualquer  momento,  dirigir-se à Presidência desta Casa questionando

qualquer andamento que um Deputado entenda que não diga respeito, que não seja

condizente  com  o  Regimento  Interno  desta  Casa.  Na  verdade  quem  está  sendo

censurado é o Deputado João Leite, na sua atitude de, democraticamente, questionar

a Presidência desta Casa. É um direito que o assiste como parlamentar em Minas

Gerais. Discurso pronto tem sido o da Oposição, que, a qualquer momento em que é

contrariada, diz-se censurada. Muito obrigado, Presidente.

A Deputada  Liza  Prado  -  Sr.  Presidente,  apesar  de  serem  mais  de  23  horas,

percebo que esta  Casa tem que dar  exemplo  para  nosso  país.  Creio  que esses

debates são importantes se estão dentro da legalidade e são realizados com respeito

ao  colega,  independentemente  da  diferença  de  ideias.  É  importante  que

mantenhamos o nível e o respeito aos pares, porque quem está nos acompanhando

em casa e as pessoas que estão aqui até agora, assessores e funcionários, querem

realmente que,  mesmo que haja diversidade e diferença de ideias,  haja  respeito.

Esse  respeito  é  fundamental  para  que  a  Casa  continue  sendo  respeitada.  A

Assembleia é uma Casa com profissionais altamente capacitados, que respeitam a

instituição. Nós passamos, e a instituição permanece. Creio que esses debates são

importantes. É muito ruim uma Casa Legislativa em que,  quando convocada uma

reunião  extraordinária,  em  poucos  segundos  vota-se uma matéria,  sem  que nem

mesmo haja debate ou discussão. É importante para a democracia que discutamos,
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que  apresentemos  nossas  posições,  que  digamos  realmente  o  que  pensamos.

Gostaria de me reportar à fala de alguns colegas quanto à questão dos radares, da

Cemig e da Copasa. Considero fundamental falarmos da dificuldade do nosso povo e

apresentarmos propostas. Fico muito contente em observar que há Deputados aqui,

de oposição ou de situação, que têm argumentos, prós e contra, e os apresentam

com o intuito de engrandecer este Parlamento. Que esta Casa sempre mantenha um

nível respeitoso, mesmo quando determinado Deputado não concorde com a fala de

outro, mesmo quando demonstre que está insatisfeito porque às vezes não ouviu o

que  gostaria.  Mas  a  discussão  dá-se  em  alto  nível.  Agradeço,  então,  por  essa

oportunidade.  Gostaria  de dizer  que estou muito feliz  de poder  participar  de uma

assembleia com um alto nível e com funcionários capacitados no campo das ideias,

que  apresentam  propostas  e  mostram  à  população  que  realmente  tem-se  um

Parlamento à altura dela, sem medo de discutir, de falar a verdade e de apresentar

propostas. Não é porque se faz parte do governo que se tem de concordar com tudo;

não é porque se faz parte da Oposição que se tem de inviabilizar tudo. Portanto, esse

meio-termo é fundamental. Essa serenidade e esse equilíbrio são importantes para

que tenhamos credibilidade.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, quero ser bem sucinto e rápido, até

porque amanhã nos inscreveremos para discutir algumas questões. Uma delas são

os termos aditivos. Se não me engano, só neste início de ano, há dois - amanhã

trataremos  isso  com  mais  calma  e  tranquilidade.  Um  deles  é  da  Empresa  New

Publicidade, R$8.750.000,00; outro é do Escritório de Prioridades Estratégicas, MPM-

Populus, de R$37.500.000,00. Mostraremos claramente que essa censura tem um

preço e trataremos disso estrategicamente, mostrando a forma como está sendo feita

e como está sendo paga. Amanhã nos inscreveremos, Presidente, para falar isso com

propriedade, para mostrar os dados ao povo de Minas Gerais, a forma como tem sido

tratada e paga, caro, através de termos aditivos, para calar  a nossa mídia.  Muito

obrigado, Sr.  Presidente.  Sei  que hoje há inexistência de quórum, portanto queria

pedir a V. Exa. que encerrasse a reunião, de plano. Mas amanhã nos inscreveremos

para tratar desses termos aditivos, que têm sido feitos sem nenhum critério,  para

calar a mídia do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.



1929
____________________________________________________________________________

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 23, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GERSON BARROS DE

CARVALHO PARA DIRETOR-GERAL DO DEOP-MG, EM 22/3/2011

Às  15h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Adalclever

Lopes, Sebastião Costa, Bonifácio Mourão e Antônio Júlio, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Bonifácio

Mourão, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar

da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A seguir,  determina  a  distribuição  das

cédulas  de  votação,  devidamente  rubricadas,  e convida  o Deputado Antônio Júlio

para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado

Adalclever  Lopes  para  Presidente  e  do  Deputado  Sebastião  Costa  para  Vice-

Presidente,  ambos  com  quatro  votos.  Na  condição  de  Presidente  “ad  hoc”,  o

Deputado  Bonifácio  Mourão  empossa  o  Deputado  Adalclever  Lopes  no  cargo  de

Presidente. O Presidente empossa o Deputado Sebastião Costa no cargo de Vice-

Presidente  e  designa  o  Deputado  Bonifácio  Mourão  como  relator.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme

edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Bonifácio Mourão - Sebastião Costa. 
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COMUNICAÇÃO  DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/3/2011, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Nestor

Rodrigues Machado, ocorrido em 23/3/2011, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  aplauso  ao  Sr.  Flávio  Decat  de  Moura  por  sua  indicação  para  o  cargo  de

Presidente  da  Eletrobras  Furnas  (Requerimento  nº  74/2011,  do  Deputado  Sávio

Souza Cruz);

de congratulações com o Sr. Roberto Simões por sua posse no cargo de Presidente

do  Conselho  Deliberativo  Nacional  do  Sebrae  (Requerimento  nº  75/2011,  do

Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a Associação Comercial de Minas - AC Minas - pela posse

da Diretoria  e do Conselho Fiscal  dessa entidade (Requerimento nº  126/2011,  do

Deputado Jayro Lessa);

de  aplauso  à  Federaminas  pelos  57  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº

130/2011, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Brasileira da Indústria Gráfica - Regional Minas Gerais -

Abigraf-MG  -  pelos  42  anos  de  sua  fundação  (Requerimento  nº  132/2011,  do

Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Grupo Plantar pelos  44 anos de sua fundação (Requerimento nº

166/2011, do Deputado Doutor Viana);

Solicita seja formulada manifestação de apoio aos Deputados Federais mineiros, na

pessoa  do  Líder  da  Bancada  de  Minas,  Deputado  Lincoln  Portela,  pela

regulamentação  das  guardas  municipais,  em  especial  as  de  Minas  Gerais

(Requerimento nº 182/2011, do Deputado Jayro Lessa);

de  congratulações  com  a  Rádio  Cidade  FM  de  Bom  Despacho  por  seu  14º

aniversário (Requerimento nº 188/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes);

de aplauso ao Granja Adélia Esporte Clube de Contagem por seu 70º aniversário

(Requerimento nº 198/2011, do Deputado João Vítor Xavier).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Presidência dos Deputados José Henrique, Inácio Franco e Rômulo Viegas

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão,

em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 20.333; designação de relator;

emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado Bonifácio Mourão; questão de

ordem;  discursos  dos  Deputados  Bonifácio  Mourão  e  Deputado  André  Quintão;

encerramento  da  discussão;  questão  de  ordem;  chamada  para  recomposição  do

número regimental; existência de quórum para votação; votação secreta; manutenção

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  José Henrique -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Dilzon Melo -

Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Mauri  Torres  -  Neider  Moreira  -

Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio -  Romeu Queiroz -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -

Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeuzinho  Leite  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  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 Jayro Lessa, 3º-Secretário, nas funções de 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 (Deputado Inácio Franco) - 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 Veto

Total à Proposição de Lei nº 20.324, apreciado na extraordinária realizada ontem, à

noite.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

20.333, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica. Esgotado o prazo

constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145

do Regimento Interno, designa relator da matéria o Deputado Romel Anízio. Com a

palavra, o Deputado Romel Anízio, para emitir seu parecer.

O Deputado Romel Anízio - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
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PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 20.333

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total à Proposição

de Lei no 20.333, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de  Minas  Gerais  –  DER-MG – a  doar  ao  Município  de  Congonhal  o  imóvel  que

especifica.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem no 592/2011.

De acordo com o disposto no § 3º do citado art. 222, esgotado o prazo regimental

da  Comissão,  a  proposição foi  incluída  na  ordem do dia,  sobrestadas  as  demais

proposições até sua votação final, ressalvado projeto de iniciativa do Governador do

Estado com solicitação de urgência e com prazo de apreciação esgotado.

Cabe-nos, portanto, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação

A Proposição de Lei no 20.333 autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais – DER-MG – a doar ao Município de Congonhal imóvel

com  área  de  98.688m²,  situado  nesse  Município,  para  a  instalação  de  apoio

operacional dessa Prefeitura Municipal, à realização de atividades de interesse social

da comunidade e à construção de casas populares. 

Como razões do veto, o Governador alega inconstitucionalidade e contrariedade ao

interesse público,  por  conter a proposição incoerência relacionada à área total  do

imóvel, informada pelo DER-MG como 35.425m², incluída a faixa de domínio, e não

98.688m², conforme consta no projeto de lei.

Diante da controvérsia, o Chefe do Executivo argumenta que os requisitos formais

para  a  alienação  de  bens  da  administração  pública  não  foram  devidamente

preenchidos,  o  que  impede  a  adequada  avaliação  do  objeto.  Alega  ainda  que  a

inexata  dimensão econômica da transmissão patrimonial  prejudica  a avaliação do

atendimento  ao  interesse  público,  pois  impede  o  Estado  de  identificar  outros

possíveis fins para o imóvel.

Em  decorrência  disso,  conclui  que  a  proposição  não  observa  os  Princípios  da
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Razoabilidade e da Indisponibilidade do Interesse Público.

Essa divergência com relação à área do imóvel foi observada pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  que,  em  seu  parecer,  ressaltou  que  “o  registro  informa

98.688m²; o DER-MG declara que são 35.425m², incluída a faixa de domínio da BR-

459; e o Prefeito de Congonhal indica que são 48.438m², com a rodovia e sua faixa

de domínio”. Considerando não ser incomum a discordância sobre áreas de imóveis,

uma vez que os instrumentos de medição têm-se tornado mais confiáveis ao longo do

tempo e que a apuração e retificação de áreas e divisas somente se tornam oficiais

após serem averbadas na matrícula do imóvel, a Comissão julgou mais acertiva a

utilização da área presente no registro do bem.

Cabe ressaltar, por fim, que a doação de imóveis, embora necessite da autorização

deste Poder, é ato reservado ao Governador, uma vez que o art. 90, inciso XIV, da

Carta mineira, a ele atribui a competência privativa de dispor sobre a organização e a

atividade  do  Poder  Executivo.  A  proposição  de  lei,  nesse  sentido,  tem  caráter

meramente autorizativo, pois o negócio jurídico somente será aperfeiçoado com a

conjugação da vontade dos dois Poderes.

Diante da manifestação contrária do Poder Executivo, a transformação da citada

proposição em lei, por meio da rejeição do veto em análise, em nada contribuirá para

a adoção da medida nela consubstanciada, tornando-se inócua. 

Assim sendo, torna-se razoável o acolhimento da diretriz emanada do Executivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto à Proposição de

Lei no 20.333.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Em discussão, o veto. Com a palavra,

para discutir, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos

aqui para discutir o Veto Total à Proposição de Lei nº 20.333. Conforme disse muito

bem o Deputado Romel Anízio, relator do parecer sobre o veto, a manutenção do veto

se justifica porque as medidas constantes da doação não coincidem com os registros

constantes do cartório. Evidente erro formal nos impede de rejeitar o veto do governo.

Estamos  aqui  para  cumprir  a  lei.  Vejam as senhoras e os  senhores que,  se não
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mantivermos esse veto, como o beneficiário desse imóvel vai registrá-lo? Não terá

condições para isso, porque, quando chegar com a escritura de doação do governo,

os  dados  não  coincidirão  com  os  dados  do  registro  do  imóvel.  Então  não  há

possibilidade alguma de registro.  Estaremos rejeitando um veto e aprovando uma

doação inócua, o que não terá nenhum significado. 

Questão de Ordem

O Deputado Bonifácio Mourão - Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de

recordar uma situação que presenciamos na noite de ontem. Vi aqui acontecimentos

que me deixaram impressionados. Conforme V. Exa. sabe, Deputado José Henrique -

fomos  colegas  nesta  Casa  há  anos  -,  fiquei  oito  anos  afastado  da  Assembleia,

Prefeito  que fui da cidade de Governador Valadares,  e, ao voltar,  encontrei  muita

coisa diferente. Por exemplo, quanto à questão de ordem, a grande maioria não está

respeitando o Regimento Interno da Casa.

Ontem  à  noite,  levantaram-se  inúmeras  questões  de  ordem,  muitas  até

procedentes.  Vimos  Deputados,  como  a  Maria  Tereza  Lara  e  o  Ivair  Nogueira,

seguirem  criticando  o  governo  federal,  porque  ele  não  está  atendendo  às

reivindicações justas do Estado de Minas Gerais. A Presidente Dilma está deslocando

questões importantes de Minas Gerais para outros Estados, como as que se referem

ao polo da cidade de Ibirité e à Fiat. E isso foi tratado como questão de ordem. Os

questionamentos são inteiramente procedentes,  mas não são questões de ordem.

Quantos outros assuntos foram tratados aqui em questão de ordem? O Regimento

Interno é de uma clareza solar: se o Deputado não citar o artigo no qual se baseia

para falar em questão de ordem, não tem alternativa, porque o Regimento é incisivo,

e o Presidente suspenderá a palavra do Deputado. O Regimento...

O Sr. Presidente - Deputado, entendemos essa questão do Regimento Interno. Na

verdade, houve uma liberalidade do nosso Presidente ontem. Mas, no momento, o

senhor também está descumprindo o Regimento Interno, porque estamos discutindo

o Veto  Total  à  Proposição  de  Lei  nº  20.333.  A partir  de  agora,  vamos  cumprir  o

Regimento Interno. Todos os Deputados terão que se ater à matéria em discussão. A

partir deste momento, vamos respeitar o Regimento Interno e discutir o Veto Total à

Proposição de Lei nº 20.333 até esgotarmos o assunto.
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O Deputado Bonifácio Mourão - Vou conceder aparte a V. Exa, Deputado Dalmo

Ribeiro,  mas  não  posso  deixar  de  tecer  considerações  às  palavras  do  ilustre

Presidente José Henrique.

Deputado  José  Henrique,  V.  Exa.  tem  agido  com  muita  imparcialidade.  Sou

testemunha disso. Mas V. Exa. foi tolerante também ontem. Estou admirado porque

não está sendo tolerante comigo hoje. Ontem, foi aberto um espaço imenso para que

a Oposição falasse tudo sobre o governo e não discutisse o projeto. Foi aberto esse

espaço aqui ontem, aliás, com V. Exa. na Presidência. Sustento que tenho observado

imparcialidade  em  V.  Exa.,  mas  ontem  houve  isso.  Agora,  V.  Exa.  diz  isso

imediatamente  antes  que  eu  conclua  o  meu  raciocínio  sobre  uma  questão

extremamente importante nesta Casa. Também ia abordar a questão da discussão de

projetos. Quando o Deputado João Leite foi espezinhado aqui, chamado de rei da

censura  e  tudo  o  mais,  só  porque  chamou  a  atenção  para  que  fosse  discutido

somente o projeto, V. Exa. não chamou atenção sobre isso. Não posso concordar

calado. V. Exa. usou dois pesos e duas medidas, não podemos aceitar isso. 

O Sr. Presidente - Estou justamente cumprindo o que o senhor está dizendo. Não

vamos usar dois pesos e duas medidas, vamos cumprir o Regimento Interno.

O Deputado Bonifácio Mourão - Então, não vamos abrir exceção, não vamos abrir

precedentes, porque, se houver precedentes, todos teremos de entrar pela mesma

porta  e  o  tratamento  tem  de  ser  igual.  Não  podemos  admitir  isso.  O  que  está

acontecendo aqui é um abuso, que não podemos aceitar. Ontem, saímos daqui às 23

horas.  Se  estivéssemos  presos  à  discussão  do  projeto,  teríamos  saído  daqui

aproximadamente  às  21  horas.  Se  ouvíssemos  apenas  as  palavras  do  Deputado

Antônio Júlio, que estava na tribuna discutindo o projeto, tudo bem. Mas, antes disso,

houve mais de 15 questões de ordem e nenhuma delas era questão de ordem. É isso

que estou querendo dizer. Estou chamando ao ordenamento do procedimento aqui

dentro desta Casa. É o que precisamos fazer. Com muito prazer, concedo aparte ao

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Bonifácio

Mourão. Sem dúvida alguma, todas as observações de V. Exa. são pertinentes. Vou

começar tratando, efetivamente, da discussão do veto em tela. Aliás, V. Exa. anunciou
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muito  bem  as  razões  do  veto  do  Governador.  Realmente,  assiste  razão  ao

Governador.  Há erro formal,  aliás,  no  momento da propositura do projeto.  Via  de

regra, sabemos disso. V. Exa., que é admirado por todos nós e por este parlamentar,

tem conhecimento jurídico e sabe perfeitamente que o erro essencial à propositura,

leva, sem dúvida alguma, à impossibilidade jurídica do atendimento da proposição. 

Neste  momento,  quero  prestar  homenagem  ao  Deputado  Ruy  Muniz,  que  foi

procurado à época pelo Município para propor essa doação de imóvel no meu Sul de

Minas, na cidade de Congonhal, onde sou votado. O projeto tramitou regularmente;

porém, a própria Advocacia-Geral do Estado, após sanção e aprovação em segundo

turno, detectou erro formal de metros e particularmente de escritura da área definida.

Deputado Bonifácio Mourão, o Sul de Minas, nunca, absolutamente, esteve tão bem

servido  pelas  ações  do  nosso  Governador  Anastasia,  em  todos  os  Municípios

indistintamente. Aliás, Pouso Alegre, que não é governado pela Situação, mas pela

Oposição, tem destacado as ações importantíssimas do governo, como liberações na

Avenida  Dique  e  liberações  de  recursos  incontestáveis  na  área  social.  Tenho

acompanhado isso não somente em Pouso Alegre, mas em Congonhal, em Santa

Rita de Caldas e em todo o Sul de Minas. Jamais o nosso Governador poderia opor

um  veto  à  doação  de  um  imóvel  que  ele  mesmo tem  interesse  em  entregar  ao

Município para a construção de um centro esportivo voltado à educação, à saúde e

em favor da comunidade. Sem dúvida alguma, assiste razão ao Governador. Como

disse muito bem V. Exa., foi um erro formal e cabe efetivamente, por meio do veto, a

sua aprovação neste Plenário. Para corrigir tudo isso, está em curso projeto de minha

autoria, já com a medida correta e com todos os dados oportunos. Brevemente, o

Plenário irá apreciar esse projeto de doação de imóvel do Estado ao Município. 

Para o segundo veto, razão assiste a V. Exa. quando manifesta sua preocupação,

que é minha também, com o cumprimento do Regimento da Casa. Considero muito

importante  a  reflexão  que  V.  Exa.  fez  nessa  tribuna.  Muito  embora  não  seja  o

momento correto, entendo esse chamamento à reflexão sobre o Regimento da Casa.

Entendo que toda a fala do Deputado é própria, é oportuna, e devemos refletir sobre

o cumprimento dos artigos do Regimento Interno. De qualquer maneira, saúdo V. Exa.

por esse questionamento tão importante.
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O Deputado Bonifácio Mourão - Agradecemos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

por quem temos apreço e alta consideração e com quem, ao longo de tantos anos,

mantemos amizade,  que haveremos de conservar  por  muitos  outros  anos,  com a

vontade de Deus.

V. Exa. observou bem: o governo não entrou no mérito da questão. Se o tivesse

feito,  com  certeza  faria  a  doação,  mas  o  governo  não  conseguiu  ultrapassar  as

barreiras  preliminares  exatamente  porque  havia  erro  formal;  então  não  havia

condição de satisfazer a sua própria vontade. Agora V. Exa. vai criar essas condições,

que são fundamentais, e servir muito bem ao Sul de Minas.

Deputado  José  Henrique,  V.  Exa.  sabe  que  não  temos  o  costume  de  nos

desviarmos do Regimento nem de contrariá-lo. Sugiro marcarmos uma reunião para

discuti-lo. Houve discussões acirradas, e V. Exa. teve de intervir, porque o Deputado

João Leite, por exemplo, insistiu em que se cumprisse o Regimento Interno, já que a

discussão estava desobedecendo-o. O mesmo, ocorre com a questão de ordem, e o

Presidente não tem alternativa. O Regimento é incisivo. O Presidente é obrigado a

interrompê-la. É isso o que o Regimento Interno dispõe. Os Deputados sabem que é

obrigação do Presidente, mas não está sendo cumprida. Peço a V. Exa. que dê essa

oportunidade.

Concedo a palavra, com muito prazer, ao ilustre Deputado Gustavo Valadares, Líder

da Maioria.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado  Bonifácio  Mourão,

primeiramente,  parabenizo-o  pela  coerência.  V.  Exa.  argumenta  em  relação  às

questões regimentais da Casa. Sempre foi defensor e o principal zelador das regras

regimentais deste Parlamento.

Estamos agora discutindo o Veto Total à Proposição de Lei nº 20.333, fruto de um

projeto de lei de um ex-colega de partido, o ex-Deputado Estadual Ruy Muniz. Como

V. Exa. bem disse, foi oposto veto porque o governo não conseguiu ultrapassar os

pré-requisitos formais para a doação de imóvel pertencente ao DER-MG ao Município

de Congonhal. O veto total “autoriza o Departamento de Estradas de Rodagens de

Minas  Gerais  -  DER-MG  -  a  doar  ao  Município  de  Congonhal  o  imóvel  que

especifica”.
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O  DER-MG,  por  inúmeras  vezes,  através  do  Governador  do  Estado,  seu

representante  maior,  foi  a  Brasília  reivindicar,  junto  ao  governo  federal,  que

transferisse  as  estradas  federais  para  o  Estado,  que  estadualizasse  as  estradas

federais, entre elas o Anel Rodoviário. Infelizmente, no final da última semana, um

grupo de Vereadores de Belo Horizonte fez uma visita, “in loco”, ao Anel Rodoviário,

preparando o anúncio de sua reconstrução, e receberam de um representante do

Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre - DNIT - a infeliz notícia de que, só

a partir de 2012, as obras serão iniciadas. 

O Sr. Presidente - Deputado, acabamos de discutir o cumprimento do Regimento

Interno.  Não fuja  do  assunto.  Estamos  discutindo o  Veto  à  Proposição  de Lei  nº

20.333, mas o que o senhor está dizendo não diz respeito à questão em pauta. Por

favor, atenha-se ao veto ou cortarei a palavra de V. Exa.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Deputado,  quero  que  o  senhor

dispense o mesmo tratamento a um membro da Oposição que subirá à tribuna daqui

a 44 minutos.

O Sr. Presidente - Deputado, ele receberá o mesmo tratamento.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - É o que espero, diferentemente do

que ocorreu ontem. Ficamos aqui até às 11 horas da noite...

O Sr. Presidente - Deputado, explicarei ao senhor e ao Deputado Bonifácio Mourão

o que ocorreu ontem na Casa. O Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro,

que estava presidindo a  reunião,  foi  liberal,  concedendo a  palavra a  mais  de 10

Deputados para questão de ordem.

Os Deputados estão  conscientes  do teor  do Regimento Interno.  Esta Casa,  por

meio  da  Escola  do  Legislativo,  ofereceu  cursos  sobre  o  Regimento  a  todos  os

parlamentares.  Então,  não  devemos  questioná-lo  aqui  ou  discuti-lo.  Todos  os

Deputados  devem  conhecer  o  Regimento  Interno.  Isso  é  obrigação  de  todos  os

Deputados.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sr. Presidente, não quero colocá-lo

em contradição, até porque tenho por V. Exa. um carinho e um respeito muito grande.

O Sr. Presidente - Se algum Deputado quer apresentar proposta de modificação do

Regimento Interno pode fazê-lo.
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O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Sr. Presidente, não é interesse nem

objetivo deste parlamentar que V. Exa. perca a cabeça ainda no início da manhã, mas

quero  fazer  uma  ponderação:  ontem,  quando  o  Deputado  Antônio  Júlio  subiu  à

tribuna e ficou por 1 hora discutindo, em tese, o veto a uma proposição, que, aliás, foi

mantido,  V.  Exa. já estava presidindo a sessão. O Presidente da Casa, Deputado

Dinis Pinheiro, já havia saído do Plenário. Por 1 hora, o Deputado Antônio Júlio, se

não me engano, e também os Deputados Paulo Guedes, Sávio Souza Cruz, colega

de partido de V. Exa., e Rogério Correia desviaram-se por completo do assunto em

discussão.

O Sr.  Presidente -  Deputado,  volte  ao  assunto  em discussão.  Não vamos  mais

discutir o que aconteceu na reunião passada.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - A partir de hoje, Deputado Bonifácio

Mourão  -  porque  ontem  não  valeu  -,  dia  23/3/2011,  às  9h43min  da  manhã,

receberemos  tratamento  igualitário,  nós  do  Bloco  da  Situação  e  os  do  Bloco  da

Oposição. Até ontem, dia 22 de março, não era esse o tratamento concedido. Que

isso fique claro, pois aqui estão inúmeros Deputados e Deputadas: a partir de hoje,

mais  uma  vez,  às  9h43min  do  dia  23  de  março,  todos  receberemos  tratamento

igualitário, coisa que não aconteceu na noite de ontem. Cheguei em casa depois das

11 horas da noite por conta de 1 hora de discussão do Deputado Antônio Júlio sobre

um veto. A todo momento ele se desviava do assunto, mas, quando era questionado,

dizia a palavra “consumidor”.

O Sr. Presidente - Deputado, o senhor vai voltar ao assunto?

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Agora,  Presidente,  estou  muito

satisfeito.

Sobre o DER-MG, o governo do Estado, por  questões legais,  não pôde fazer a

doação do imóvel ao Município de Congonhal. Tenho certeza de que esse erro será

desfeito  por  outros  Deputados  que  estão  aqui  representando  o  Município  de

Congonhal. Esse projeto será novamente encaminhado a esta Casa e, com certeza, o

imóvel em questão, objeto do veto que estamos discutindo, será doado finalmente ao

Município que ora citamos.

Parabenizo V. Exa. e digo que estarei aqui durante toda a manhã, assim como V.
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Exa., vigilante, bem como durante os próximos anos, principalmente sob a condução

do Presidente José Henrique, para saber se o tratamento será realmente o mesmo,

pois  até a noite de ontem não foi.  A Oposição recebeu tratamento diferenciado e

privilegiado por parte desse Presidente. Muito obrigado.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Deputado  Gustavo Valadares,  agradeço-lhe  as

consistentes  palavras.  Em  verdade,  Deputado  Gustavo  Valadares,  gostaria  de

lembrar  não só a V.  Exa.,  como também a todos os Deputados,  um pensamento

bíblico de Jeremias, que diz que, por falta de um profeta, não perecerá a palavra de

Cristo; por falta de um sábio, não perecerá a ciência; e nem por falta de um Juiz,

perecerá a lei. O Regimento é superior à Presidência, e a lei é superior ao Juiz, mas

isso não está acontecendo aqui. Quando o Regimento estabelece que é obrigatório, é

porque é obrigatório, e o Presidente tem de ser o primeiro a cumprir. Digo isso com

calma e tranquilidade. Ninguém precisa se enervar. 

O Sr. Presidente - V. Exa. está com a palavra para discutir o veto. Eu pedi que se

cumprisse o Regimento Interno, e V. Exa. não o está cumprindo. Vamos discutir a

proposição que está na pauta.

O Deputado Bonifácio Mourão - Estamos aqui para protestar, com razão, porque a

porta foi escancarada ontem. 

O  Sr.  Presidente  -  Deputado,  V.  Exa.  poderá  discutir  o  Regimento  Interno  no

momento oportuno.

O Deputado Bonifácio Mourão - V. Exa. não precisa ficar nervoso, porque eu estou

calmo. Sei que V. Exa. também é um Deputado calmo. 

O Sr. Presidente - V. Exa. está com a palavra para discutir o veto. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Quem fica nervoso é quem perde a razão. Vamos

com calma.

O  Deputado  Sebastião  Costa  (em  aparte)  -  Deputado  Bonifácio  Mourão,  quero

cumprimentar V. Exa. pelo seu pronunciamento e manifestar a minha preocupação

quando há, como houve ontem a noite, o descumprimento do Regimento. Na medida

em que a lei não é aplicada, ocorre a discórdia e até a desordem. Essa preocupação

eu  também  tenho.  V.  Exa.  não  está,  por  hora  desviando-se  do  assunto,  porque

estamos em fase de preliminares. Mas, a partir do momento em que se aprofundar na
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discussão do veto,  deverá  nela  permanecer.  Por  enquanto,  o Deputado Bonifácio

Mourão está abrindo mão de parte de seu precioso tempo, merecendo elogio e não

advertência.

O Sr. Presidente - E V. Exa. está tomando o tempo dele, porque ele deveria estar

discutindo  o  veto.  Nós  não  estamos  discutindo  o  Regimento  Interno,  Deputado

Sebastião  Costa.  Vou  cortar  a  palavra  de  V.  Exa.,  já  que  temos  de  cumprir  o

Regimento Interno.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Primeiro, quero esclarecer a V. Exa. que

quem me concedeu a palavra foi o orador que está na tribuna. Foi  ele quem me

concedeu a intervenção.

O Sr. Presidente - V. Exa. tem a palavra para discutir o veto à Proposição de Lei nº

20.333. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Compreendo a preocupação de V. Exa.,

Deputado,  porque  sei  que  é  difícil  dirigir  uma reunião,  principalmente  quando  há

pontos divergentes. É compreensível e natural essa reação. Aliás, isso é inerente ao

ser  humano.  Estou  absolutamente  calmo.  Gostaria  de  esclarecer  que,  quando  o

Deputado Gustavo Valadares mencionou o DNIT, ele não estava se desviando do

assunto, apenas fazendo uma comparação entre dois órgãos de poderes diferentes,

com  atividades  semelhantes.  O  DNIT  constrói  e  repara  rodovias,  ou  pelo  menos

assim deveria fazer,  e  o  DER faz a mesma coisa  em outra  esfera de  poder.  Na

verdade, o que está acontecendo é essa psicose de saber o que está fora ou dentro

do Regimento.

Deputado  Bonifácio  Mourão,  sei  que  o  que  V.  Exa.  está  procurando  fazer  é

pavimentar o caminho para discutir o veto à proposição. É exatamente esse o seu

objetivo.  No  mais,  quero  cumprimentá-lo  por  sua  fala  e  por  suas  preocupações.

Quanto  ao  descumprimento  do  Regimento,  isso  também  me preocupa,  porque  o

Regimento é o ponto de referência que temos neste Plenário.  Do contrário, o que

prevaleceria seria a opinião pessoal, e opinião pessoal cada um tem a sua e ninguém

concorda com a de ninguém.

O Deputado Bonifácio Mourão - Muito obrigado, Deputado Sebastião Costa, nosso

grande companheiro e Presidente da Comissão de Constituição e Justiça. V. Exa.,
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mais do que ninguém, estaria credenciado pela Comissão que preside, responsável

principal que é pelo zelo no cumprimento das leis de modo geral e pelo aparte de V.

Exa.

Deputado José Henrique, não vou sair do assunto, como procurei não sair. A minha

intenção é apenas ajudar a própria Presidência na condução dos trabalhos. Quando

procuramos zelar pelo cumprimento do Regimento, não tenha a menor dúvida de que

isso facilita o trabalho da Presidência. Além disso, Deputado José Henrique, temos o

maior amor pelo debate, porque é o debate que enriquece esta Casa. Neste ano, com

os debates, está havendo uma presença maior dos Deputados em Plenário. Estamos

presenciando um interesse maior pela TV Assembleia. Estamos vendo as pessoas

comentarem os debates desta Casa. Isso fortalece o nosso parlamento. Estou me

lembrando agora  da época da Revolução Francesa,  deve ser  a época de alguns

companheiros, quando Voltaire falava o seguinte sobre o debate: não concordo um

minuto sequer com o que você diz, mas defendo, até o último momento, o seu direito

de dizê-lo. Precisamos de sacramentar, cada vez mais, um debate de alto nível. Não

podemos partir para radicalismos, para ofensas. Por isso, Sr. Presidente, abordamos

esse assunto regimental. Quando uma parte não concorda, as pessoas partem para a

radicalização,  prejudicando o nível  do nosso debate.  É  fundamental  que isso não

aconteça aqui.  Para que V.  Exa.,  Sr.  Presidente,  não venha a dizer  que o nosso

propósito é esse, vamos ficar vigilantes ao Regimento Interno, àquele orador que vier

discutir uma matéria e à condução da Presidência. Muito obrigado aos senhores. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Bom dia, Deputadas e Deputados, telespectores da

TV Assembleia, em nome do Bloco Minas sem Censura, composto pelo PT, PMDB,

PCdoB e PRB, venho aqui discutir o Veto Total à Proposição de Lei nº 20.333, que

autoriza o DER a doar ao Município de Congonhal o imóvel que especifica. Para que

os Deputados e telespectadores vejam a importância não só desse projeto que foi

vetado, mas também dessa temática, vou historiar um pouco o que fundamentou o

projeto e o veto.

O projeto foi apresentado pelo ex-Deputado Ruy Muniz. O Município de Congonhal,

no Sul de Minas, localizado entre as cidades de Pouso Alegre e Poços de Caldas, foi
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emancipado na década de 50, Deputado Rômulo Viegas, e pertencia a Pouso Alegre,

Município  do  Sul  de  Minas,  que  tem  belíssimas  cachoeiras,  importante  fonte  de

turismo. Ele já tem hoje um nível de urbanização que ultrapassa os 70%. O projeto

destinava ao Município de Congonhal  uma área de 98.688m2.  Esse era o projeto

original. Qual era o objetivo desse imóvel do DER, de faixa de domínio, inclusive? Ele

se  destinava  à  instalação  operacional  da  Prefeitura  Municipal  de  Congonhal,  a

atividades  de  interesse  social,  políticas  sociais,  como  construir  um  Cras,  e  à

habitação popular. Esses seriam os três objetivos do projeto que foi aprovado nesta

Casa e remetido ao Governador.

Tenho certeza de que o veto do Governador não tem o fim de prejudicar o Município

de  Congonhal.  O  que  ocorre  é  que  foi  verificado,  nos  registros  cartoriais  para  o

Estado, que o imóvel tinha uma área de 35.425 m2. Então, houve uma divergência.

Havia uma lei que autorizava o Estado a doar ao Município de Congonhal um terreno

de 98.000m2, e o cartório falava que o DER só tinha um terreno de 35.425m2. Então,

foi por isso que o projeto foi vetado. Discutindo essa matéria, quero fazer um alerta

aos Deputados e Deputadas: a questão do inventário do patrimônio público do Estado

de Minas Gerais e também da União. Desde as Capitanias Hereditárias e, depois, a

Corte Portuguesa, não temos registros adequados do que pertence ao Estado ou do

que foi apropriado do próprio Estado por terceiros. Levanto aqui para uma discussão

posterior  -  sou  regimentalista  e  não  quero  fugir  do  debate  sobre  Congonhal  -  a

questão das terras devolutas, patrimônio do Estado, que não quis inventariá-las ou

fechou os olhos ou, de fato, teve dificuldades, e que foram apropriadas indevidamente

ao longo dos anos. 

Então,  vejam bem, Srs.  Deputados: há uma divergência sobre o que é área do

Estado, qual área é do Estado, e essa divergência não ocorre só em Congonhal, só

com  o  DER.  Depois,  gostaria  que  o  governo,  por  meio  das  suas  lideranças,  se

pronunciasse sobre a ação efetiva do Estado para inventariar as suas terras públicas,

até para que nós, Deputados, pudéssemos dar esse efetivo apoio aos Prefeitos. Hoje

temos um programa habitacional, o Minha Casa, Minha Vida, e um de seus grandes

entraves  é a disponibilidade de terreno.  Então,  se  o  Município  sabe que,  na sua

extensão de  limites,  há  um  terreno do  governo do Estado não  aproveitado,  nós,
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Deputados, poderíamos... Imagine se tivermos conhecimento disso. Cada Deputado

desta Casa trabalha com dezenas de cidades. Se ele, por exemplo, souber que a

cidade onde tem base política possui terreno do Estado, poderá chamar o Prefeito

para passar a ele esse terreno a fim de se fazer uma parceria com o governo federal

ou  construir  uma escola  de  ensino  infantil,  que agora  é  de responsabilidade dos

Prefeitos. Isso é um desafio. Minas Gerais talvez tenha um dos gerentes do governo

federal mais competente, o Rogério Aranha, que coordena o serviço de patrimônio da

União.  Hoje  isso  está  andando  mais  rápido.  Antes,  havia  uma  burocracia  muito

grande. Muitas vezes,  o próprio poder público - e não estou falando só de Minas

Gerais,  essa é uma questão da história brasileira -  não se apropria do patrimônio

público. Muitas vezes, o próprio poder público não sabe aquilo que é dele.

Então, esse exemplo de Congonhal incita a Assembleia a tomar uma providência.

Qual? Cobrar do governo do Estado um inventário  do patrimônio público de terra

disponível por Município. 

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* -  Aquilo  que V. Exa.  está falando tem

muita  importância.  Conheço  o  Aranha,  o  grande  responsável  por  essa  área

patrimonial, e a minha cidade foi exemplo disso. Em São João del Rei, descobrimos

uma área muito  grande do governo federal  e,  por  meio  do  Aranha,  conseguimos

celebrar  convênios  importantes,  Deputado André  Quintão.  A Secretaria  de  Defesa

Social mantém lá a sede da Polícia Civil, e foi cedida uma área para a construção do

consórcio  de  saúde  e  outra  para  a  construção  da  microrregional  do  Campo  das

Vertentes. Então, seu pronunciamento merece muita atenção, pois devemos, cada

vez mais, buscar a legalização dessas terras tanto do Estado quanto do Município e

da  federação,  a  fim  de  realmente  facilitar  as  boas  aquisições.  Parabéns  pelo

pronunciamento.

O Deputado André Quintão* - Então, deixo aqui esta proposta: quais providências o

Estado poderia tomar para que todos os Deputados e Deputadas tivessem em mãos

todo o terreno público disponível, para que, ao fazer o projeto... Tenho certeza de que

o  Deputado  Ruy  Muniz  agiu  da  melhor  maneira  possível.  Ouviu  do  Prefeito  a

reivindicação, apresentou o projeto e depois, quando chegou ao governo, este disse

“não é desse tamanho”. 
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Há outro aspecto importante. A faixa de domínio, seja do DER, seja do DNIT, se não

bem aproveitada, é sujeita a invasões, ocupações, colocando em risco inclusive as

próprias pessoas. O Município de Congonhal já tem mais de 70% de urbanização.

Sabemos que, nesse movimento do campo para a cidade, muitas vezes a pessoa

chega à cidade sem a adequada condição de sobrevivência. Congonhal, em 2000,

tinha aproximadamente 27% de incidência de pobreza, Deputado Romel,  um nível

alto.  Imagino  que  o  Prefeito  procurou  o  Deputado  Ruy  Muniz  para  desenvolver

programas de  suporte  social  nessa área  de domínio.  Na região  metropolitana há

ocupações na saída para Ipatinga, na BR-381, de gravíssima situação de risco ou

mesmo  no  próprio  Anel  Rodoviário,  com  ocupações  desordenadas.  Se  o  poder

público  estadual  ou  federal  desenvolvessem  programas  inteligentes  de  ocupação

racional das áreas de faixa de domínio, seria um problema a menos no futuro. 

A  questão  do  patrimônio  é  tão  importante  que  ele  pode  ser  até  destinado

sazonalmente.  Vejam,  por  exemplo,  a  situação  da  beira  dos  grandes  rios,  dos

vazanteiros. O governo federal  está desenvolvendo programas em que,  quando o

nível do rio abaixa, faz-se uma cessão para as pessoas aproveitarem aquela faixa

para determinadas culturas; do arroz, por exemplo. Há as ilhas, o Deputado Mourão

conhece bem a Bacia do Rio Doce. Pode haver aproveitamento quando não há o

período de cheia para a produção agrofamiliar. Esse problema de Congonhal revela o

desconhecimento que o poder público, em todos os níveis, tem, muitas vezes, do seu

próprio patrimônio.

Obviamente teremos que votar pela manutenção do veto, por esse motivo jurídico e

técnico. Mas pergunto: como fica o Município de Congonhal? E isso vale para outras

cidades. Como o Município vai fazer o convênio Minha Casa, Minha Vida? Como o

Município eventualmente vai construir um Cras, uma escola de ensino infantil? Como

vai  ampliar  as instalações da Prefeitura? Às vezes,  os próprios imóveis ocupados

pela  estrutura  burocrática  são  sujeitos  a  aluguéis,  há  condições  precárias  em

Câmaras, etc. Assim, o Município deverá ter uma contrapartida.

Queria  discutir  também  qual  contrapartida  ele  pode  ter.  Eu  trabalharia  em  três

linhas. Primeiro, a Prefeitura estava querendo esse terreno para ter apoio operacional

para ampliar suas instalações. Não sei exatamente - talvez o Deputado Dalmo possa
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dizer - como anda a situação do convênio de compensação do ICMS para Congonhal.

Mas vários Municípios assinaram o convênio no ano passado e os recursos ainda não

foram liberados. A primeira providência, principalmente para os Deputados votados

em Congonhal, seria buscar agilizar a liberação dos convênios assinados no período

pré-eleitoral. Essa medida, aliás, deve ser extensiva a todos os Municípios, inclusive

Governador Valadares, da nossa querida Prefeita Elisa, que ainda não recebeu esses

recursos. Essa é a primeira medida compensatória.  Vamos analisar a situação de

Congonhal, para ver se o convênio do Município já foi liberado. Em segundo lugar, as

emendas parlamentares. Às vezes, Congonhal não vai ter o terreno agora, porque o

próprio  Deputado  Dalmo  disse  que  o  terreno,  com  um  novo  projeto,  será

disponibilizado. Mas quem sabe exista emenda parlamentar para Congonhal que não

tenha sido liberada. Há muitos Municípios - e conheço vários onde atuo - aos quais

destinamos emendas parlamentares e, por vários motivos, elas não foram liberadas.

Deixo uma sugestão: um acordo com o governo. Vamos votar, não vamos obstruir.

Vamos votar pela manutenção do veto, mas iremos fazer um movimento de liberação

de todos os convênios e emendas que, porventura, não estejam liberados para a

cidade de Congonhal e outros Municípios da região. Não adianta, por exemplo, liberar

para Congonhal e não liberar para Pouso Alegre, que também é governada pelo PT.

Se Pouso Alegre também não tiver condição social adequada, as pessoas acabam

saindo da região. Essa é a segunda providência que solicito à base do governo, pois

é preciso haver empenho para se liberarem convênios e emendas a fim de melhorar a

condição  financeira  da  Prefeitura,  para  que  possa  implantar  atividades  de

infraestrutura, de instalação nesse terreno, em função do que ocorreu por uma grave

questão estrutural de ausência de controle do Estado.

Assim que terminar meu raciocínio, concedo aparte, com maior prazer, ao Deputado

Gustavo Valadares. É preciso, ainda, realizar atividades de interesse social, ou seja, a

Prefeitura de Congonhal quer ampliar as suas ações na área social, da mesma forma

que todas as Prefeituras de Minas também o querem. Estou fazendo uma discussão

aprofundada porque a situação de Congonhal também ocorre em outros Municípios.

E vejam que se trata do Sul de Minas, região com grande potencial turístico, ao pé da

Serra da Mantiqueira.
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Aliás, vale abrir um parêntese para lembrar uma questão muito séria denunciada

hoje pelos jornais: o Estado está assumindo uma postura mais firme em relação a

orientações para uso de lareiras nos hotéis e pousadas por causa do monóxido de

carbono, que pode ter causado a morte de um casal.

Retomando, lembro que todos os Municípios  do Sul  têm seu nicho de pobreza.

Congonhal no ano de 2000 registrava 27% de população pobre. Então, como apoiar

os Municípios na questão social? Aí...

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Vou mandar fazer um Regimento

Interno de ouro e V. Exa. irá recebê-lo, pois conseguiu com singular habilidade driblar

o Presidente. Está lá o zagueiro, e o atleta, precisa chutar a bola para cima, para

driblá-lo e fazer um golaço. Há 17 minutos V. Exa. não fala do veto, mas, de forma

brilhante,  conseguiu  descobrir  a  palavra mágica.  Cada veto  nesta Casa tem uma

palavra  mágica.  Ontem,  quando  o  Deputado  Antônio  Júlio  falou,  ele  descobriu  a

palavra mágica: consumidor. Quando o Presidente ia chamar a atenção, ele falava

“consumidor”. O Presidente ficava tranquilo e ele podia falar mais meia hora fora do

assunto do veto. Hoje, achei que a palavra mágica seria DER. Usei DER e comecei a

falar do anel rodoviário, explicando que a obra ficará apenas para o ano que vem e

que o governo federal não teve competência para preparar a licitação este ano, ou

seja, só a partir de 2012 poderá haver o início das obras. Entretanto, errei, porque

falei DER e a palavra mágica era Congonhal. V. Exa. é brilhante porque a descobriu.

Não sei por que a Oposição tem descoberto as palavras mágicas dos vetos. Ontem, o

Deputado Antônio Júlio brilhantemente descobriu que era consumidor. Toda hora que

ele fugia do tema, ele falava consumidor e tranquilizava o Presidente. Eu achei que

era DER e não era, é Congonhal. Fica a dica.

Deputado  Tiago  Ulisses,  V.  Exa.,  como  grande  estudioso,  descubra  a  palavra

mágica para os próximos vetos. Hoje quem descobriu foi o Deputado André Quintão.

Parabenizo V. Exa. e mandarei fazer um Regimento Interno de ouro. Toda vez que

alguém adivinhar a palavra mágica, darei esse Regimento Interno de ouro. V. Exa.

driblou o zagueiro, deixou-o sentado e fez um golaço. Continue seu pronunciamento.

Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado. Também com o Deputado Marques Abreu,
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apesar do pouco convívio, já aprendemos a driblar e cruzar e, com o Deputado João

Leite, aprendemos a defender, não é?

Nobre Deputado Gustavo Valadares, com todo o respeito, o veto trata da doação de

terreno a Congonhal. Se essa cidade tivesse anel rodoviário, estaríamos discutindo

isso, mas a palavra mágica não é essa, mas um terreno que foi doado. Lá há uma

estrada que vai até Poços de Caldas e há a faixa de domínio, que, caso não tenha a

destinação adequada, cria situações como a gerada na saída de Belo Horizonte para

João Monlevade, que é a ocupação desordenada. O que a Prefeitura pretende ao ter

esse terreno? Tenho quase certeza de que pretende estabelecer uma parceria com o

governo federal para construir um conjunto habitacional urbanizado e aprovado por lei

para pessoas pobres. Já falei sobre o índice de pobreza. É lógico que, depois das

ações dos últimos 10 anos, esse índice deve ter diminuído muito, mas, em 2000, o

índice de pobreza de Congonhal era de 27%. 

Então,  estou  absolutamente  no  tema,  já  que  estou  discutindo  Congonhal,  e  o

terreno é para essa cidade. Caso o terreno fosse para Pouso Alegre, estaria falando

sobre Pouso Alegre.

O Deputado Tiago Ulisses desenvolve um grande trabalho no Sul de Minas e pode

até trazer notícias. Talvez o Deputado queira apresentar emendas parlamentares para

que  façamos  um  mutirão  pela  liberação  das  emendas  para  Congonhal  e  outras

cidades da região.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Como Deputado votado em Congonhal,

gostaria de dizer que essa ideia de que a cidade não precisa de anel rodoviário é

relativa. O pessoal de lá está muito preocupado com as lombadas eletrônicas que o

DNIT não instalou em locais em que existem dois quebra-molas. Pedimos a V. Exa.

que encaminhe ao DNIT regional uma proposta de construção de um anel rodoviário

na chegada, vindo de Pouso Alegre, e na saída, depois do Posto São Domingos, cujo

dono, Mourão, é nosso companheiro político. Assim ficará mais fácil, pois o trânsito

está muito ruim naquela região, que é cheia de quebra-molas e onde ocorrem muitos

acidentes. Já fizemos pedido de lombadas eletrônicas ao Diretor do DNIT há mais de

um ano, mas elas ainda não foram instaladas. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão* - Deputado Tiago Ulisses, poderemos apresentar outro
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requerimento ao Deputado Carlos  Pimenta, para que,  caso essa proposta vingue,

seja criado um espaço adequado para a comercialização das batatas. Há vários tipos

de  batatas  que  podem  ser  utilizadas  em  tira-gostos  excelentes,  e  lá  elas  ficam

dispersas  ao  longo da rodovia.  Pode ser  criado um posto  de  comercialização de

economia solidária para quem transita no local. Se desviarmos demais, as pessoas

que vivem dessa comercialização ficarão prejudicadas. A cidade é conhecida, quase

internacionalmente,  como  produtora  de  batatas  de  todo  o  tipo.  Haveria  uma

alternativa de geração de renda. Farei isso com o maior prazer.

Peço aos Deputados do nosso partido que desenvolvam um trabalho mais forte no

Sul de Minas com os Deputados Ulysses Gomes e Pompílio Canavez e o Deputado

Federal  Odair  Cunha,  que  é  majoritário  na  região,  a  fim  de se  encaminhar  esse

pedido  ao  DNIT,  pois,  como disse,  a  estrada que liga  Pouso Alegre  a  Poços  de

Caldas está na faixa de domínio do DER. 

O Deputado André Quintão* - Deputado Alencar da Silveira Jr., disse aqui que há

mais de 70% de urbanização. E esse percentual já deve ter aumentado para quase

80%.  Isso  significa  que  as  pessoas  estão  morando  lá.  Por  isso,  imagino  que  a

Prefeitura queira esse conjunto habitacional. Para recapitular, falei sobre como apoiar

a  Prefeitura  financeiramente  para  a  ampliação  das  suas  instalações.  Depois,

abordarei a questão social e sobre como compensar Congonhal e região na questão

social. Em terceiro lugar, falarei sobre uma alternativa de habitação popular.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Gostaria apenas de fazer um alerta

sobre batatas. Antigamente, as batatas produzidas ali tinham de ser lavadas. Se não

fosse o governo Aécio Neves, para o qual temos de tirar o chapéu, haveria dificuldade

na comercialização de batatas, pois o caminhão trafegava, até chegar ao asfalto, por

um poeirão. As batatas tinham de ser lavadas, mas hoje elas já saem lavadinhas da

fonte até o comércio. 

Estou aqui para parabenizar V. Exa. O Deputado Gustavo Valadares e o Deputado

Bonifácio Mourão ficam falando, mas temos de tirar o chapéu para a Oposição nesta

Casa. Quantos companheiros da Situação sobem à tribuna e não conseguem levar

um pronunciamento por 20 minutos ou 30 minutos? Eles não conseguem fazer seu

pronunciamento em 50 minutos ou no tempo necessário. 
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Estou aqui para parabenizar V. Exa., parabenizar a Oposição, porque hoje há algo

que não havia no governo passado, que é oposição. Há uma oposição sincronizada

sob o comando do Carlão. 

O Sr. Presidente - Deputado Alencar da Silveira Jr., a discussão é sobre o veto à

Proposição de Lei nº 20.333, e V. Exa. está se desviando do assunto. Então, estou

advertindo-o  com  muita  calma:  se  V.  Exa.  não  voltar  ao  assunto,  terá  a  palavra

cortada.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Voltarei ao assunto, para encerrar

e para não ter a palavra cortada. Sei que daqui para frente isso sempre acontecerá

porque o Deputado Bonifácio Mourão irá pedir.

Quero  parabenizar  o  Deputado  André  Quintão  por  conseguir  fazer  toda  essa

oposição sob o comando do Carlão. Parabéns, porque vocês estão fazendo o que a

população quer: o debate.

O Deputado André Quintão* - Agradeço ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

Poderíamos  ter  mais  tempo  porque  as  questões  que  estamos  discutindo  são

relevantes.  Não  estamos  aqui  simplesmente  para  obstruir  ou  criticar.  Nenhum

Deputado ouviu qualquer tipo de crítica ao governo. Pelo contrário, eu disse que o

Governador  vetou  por  uma  questão  legal.  Há  uma  divergência  no  tamanho  do

terreno, o que revela um passivo histórico, um descaso histórico com o patrimônio

público  em  todos  os  níveis.  Resgatou-se  Minas  Gerais,  nos  últimos  anos,  pelo

Rogério Aranha, que tem, inclusive, uma atuação absolutamente republicana. Agora

os Deputados podem saber de uma outra grande possibilidade, que são os imóveis

da  Rede  Ferroviária  Federal.  O  Deputado  João  Leite  tem  trabalhado  muito  essa

questão. Os imóveis serão incorporados pelo patrimônio da União.

Esse veto nos faz discutir uma coisa muito séria, e quem está nos acompanhando

deve  saber  isso:  temos  que  solicitar  ao  Estado  que  faça  um  inventário  do  seu

patrimônio público, do DER e de outras autarquias, para que os Deputados possam

ajudar os Prefeitos de cada Município. Menciono o Deputado João Leite porque ele

foi Subsecretário na área da assistência. O Prefeito quer implantar um Cras, mas terá

que fazer uma opção: se gastar os recursos para comprar o terreno e construir  o

prédio, como irá pagar o pessoal? Aí, o Estado ou o governo federal passa recursos
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para uma parte do custeio. Mas e o terreno? Podem dizer que o Prefeito terá que

alugar. E se ele alugar ou não existir o terreno? Então, nós, Deputados, teremos que

apresentar uma emenda para ele fazer uma reforma do Cras e, quando chegar a hora

de fazer o convênio, não poderá acontecer porque o terreno não está legalizado. Não

sei se essa é a situação de Congonhal,  porque tenho relações com o partido na

região,  mas  não  sou  Deputado  majoritário  lá.  Mas  imagino  o  Prefeito  querendo

construir e não tendo o terreno. Fica a primeira proposta, que é inventariar inclusive

terras devolutas do nosso Estado para fins da questão da terra em Minas.

O segundo ponto é compensar financeiramente o Município de Congonhal,  mas

também os outros, com agilidade na liberação das emendas parlamentares, porque

nós, Deputados, apresentamos as emendas, viabilizamos a parceria e os convênios,

mas, muitas vezes, esse recurso só é liberado no final do ano. Aí, principalmente os

Deputados que estão assumindo agora,  irão conhecer  uma verdadeira  corrida de

obstáculos para liberar uma emenda parlamentar e os convênios. O Deputado Tiago

Ulisses,  que  é  votado  na  região,  já  se  colocou  à  disposição  e  eu  também  me

disponho a lutar por isso. Temos que trabalhar por toda a Minas Gerais, e não apenas

onde somos votados. Eu me disponibilizo, com o Deputado Pompílio Canavez e o

Deputado Federal Odair Cunha a procurar, em Brasília, toda forma de apoio possível

para a microrregião.

A outra questão é social. Podem falar que a Oposição está usando o Plenário para

bater  no  governo,  mas  isso  não  acontece  de  forma  nenhuma.  Apresentarei  uma

proposta importante não só para Congonhal, mas também para todas as Prefeitas e

Prefeitos do Estado. A Presidente Dilma, assim que tomou posse, lançou um desafio

estratégico:  superar  a  pobreza  extrema.  Em  cada  Município  de  Minas  Gerais  -

acredito que até no Sul de Minas -, existem casos de situação de pobreza extrema.

Como Minas  tem várias  desigualdades  regionais,  a  situação é  mais  drástica,  por

exemplo, no semiárido. 

Qual é o problema da pobreza extrema? Não basta o Bolsa Família, por mais que

ajude, não basta que as crianças estejam nas escolas, por mais que ajude. Existem

situações extremas...

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  André  Quintão,  não  estamos  discutindo  questões
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sociais,  mas  o  veto  à  proposta  de  doação  do  terreno  do  DER  ao  Município  de

Congonhal. V. Exa. está fugindo do assunto. Solicito que volte a discutir o veto.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Com  o  maior  prazer.  Deputado  José  Henrique,

parabenizo-o pela condução dos nossos trabalhos, que está colocando um patamar

de  entendimento  da  questão regimental.  Uma coisa  é  discutir  aqui  não o  veto  à

doação do terreno para Congonhal, mas os problemas relativos ao anel rodoviário ou

ao  Aeroporto  de  Confins,  que,  como  noticiado,  enfrenta  problemas  ambientais.

Discordo do Presidente porque o objetivo da proposição de lei era apoiar atividades

de  interesse  social  do  Município  de  Congonhal.  Apresentei  ao  Governador  uma

proposta de apoio aos Municípios. Creio que possa ser uma forma de compensação,

mas não vou polemizar com o Presidente, pela sua autoridade, porque ele, em última

instância, interpreta o Regimento Interno desta Casa. Eu apenas quis fundamentar a

proposta.

Vamos votar pela manutenção do veto - esse é o meu encaminhamento -, porque

de nada adiantará fazer a doação do terreno, se a Prefeitura não puder registrá-lo. Aí,

o Deputado Tiago Ulisses não conseguirá apresentar uma emenda, porque o terreno

não  estará  legalizado.  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  vai  querer  marcar  uma

audiência com o gestor do Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, do

Ministério das Cidades, mas não conseguirá, porque o Município de Congonhal não

terá o terreno legalizado. É preciso compensação, para que o Município realize suas

atividades de interesse social.

Isso não se aplica somente a Congonhal. Não estou utilizando uma estratégia para

ficar mais ou menos tempo nesta tribuna. Estou fazendo uma discussão séria. Minas

Gerais tem de ser protagonista na articulação entre os seus órgãos de governo para,

em parceria com o governo federal, apresentar uma proposta efetiva de superação da

pobreza extrema e de apoio aos Municípios nas atividades de interesse social, que foi

o objetivo maior do projeto do Deputado Ruy Muniz.

Consegui ontem, do Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, após uma

audiência  com  o  Governador  Anastasia,  autorização  para,  a  partir  da  próxima

semana, organizarmos um fórum técnico sobre superação da pobreza extrema em

Minas Gerais. Assim, teremos diretrizes claras para que, no PPAG, possamos apontar
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alternativas que beneficiem todos os Municípios, Congonhal inclusive.

O Deputado Paulo Lamac (em aparte) - Obrigado, Deputado André Quintão. Deixo

bem claro que não atuo no Sul de Minas, mas o projeto foi vetado, a argumentação

foi bastante clara, existe um erro material no que diz respeito ao tamanho da área.

Assim, o Governador não sancionou o projeto aprovado por esta Casa em virtude de

divergências. O mais importante nessa discussão que V. Exa. está fazendo com muita

qualidade é o seguinte: um terreno que será doado a determinado Município terá uma

destinação.  É  preciso  que  esta  Casa  se  debruce  sobre  a  destinação,  dê

prosseguimento a discussões mais amplas, mais profundas, e não somente realize

um debate raso sobre o que está friamente escrito,  porque discutiremos somente

números. 

Houve  uma  divergência  numérica.  A cada  vez  que  debatemos  um  assunto,  é

importante e altamente louvável  aprofundarmos a discussão. V. Exa. faz isso com

muito brilhantismo, apesar de aparentemente causar um certo incômodo. Sou novato

nesta Casa e a impressão que nos dá é que causa incômodo aos companheiros da

base de governo qualquer tipo de discussão que extrapole o meramente superficial

ou discussões que não sejam a ladainha do argumento único do governo federal ou

do resultado das eleições. 

Parece-me que a questão de Congonhal, a doação dessa área para o Município, é

um  ótimo  exemplo  para  aprofundarmos  o  debate  das  questões  que  realmente

interessam. Se essa área será destinada às questões sociais, para a lavagem das

batatas,  que  não  é  mais  necessária,  ou  para  a  comercialização  de  um  produto

importante para aquela região, é essencial para a discussão e para o debate. 

V. Exa. já demonstrou conhecimento sobre o assunto, capacidade para aprofundá-

lo e para fazer a análise que o tema merece e justifica. A nossa missão nesta Casa é

analisar com profundidade, discutir  o Estado que queremos e de que precisamos.

Talvez isso cause algum constrangimento para alguns que não estão habituados ao

debate  e  à  discussão,  mas  o  debate  é  saudável  para  nós  e  para  o  Estado.

Certamente é isso que os mineiros esperam dos Deputados. A fala de V. Exa. é muito

adequada. Não estou de acordo especialmente quando a Liderança do governo fala

com  escárnio  que  doará  a  V.  Exa.  um  regimento  de  ouro.  Isso  é  inadequado,
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especialmente  vindo  do  grande  Líder  do  governo,  assumindo  uma  postura  de

completa  inconsistência,  uma vez  que  o  debate  tem  toda  a  relevância  e  toda  a

pertinência em relação ao objetivo do projeto. Temos que superar essa dificuldade de

aprofundarmos os assuntos. É isso que os mineiros esperam dos Deputados. Vamos

aprofundar as discussões. V. Exa. não fez nenhuma crítica ao governo do Estado até

então. Portanto, o problema não é com a postura de Oposição, mas com a discussão

em si. Essa é a grande riqueza do Parlamento. V. Exa. desempenha com brilhantismo

esse debate que não é rasteiro, é um debate em profundidade, como se espera dos

Deputados de Minas Gerais. Parabéns, Deputado!

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Paulo Lamac.

Srs.  Deputados,  lerei  a  carta  do  Prefeito  Rubens  Vilela  dos  Santos  Júnior,

respondendo  a  diligência  feita  quando  o  projeto  estava  em  tramitação.  Chamo a

atenção dos Deputados para o que diz o Prefeito, que é a realidade de praticamente

todos os Municípios de Minas Gerais. Por isso é importante que esse veto seja mais

discutido, caso não tenhamos que votá-lo nesta manhã. 

Carta do Prefeito dirigida ao Secretário Dinis Pinheiro (- Lê:)

“Cumprimentando-o, cordialmente, venho, em resposta ao Ofício nº 2.624/2009, em

que pede esclarecimentos para embasar essa nobre “Casa de Leis” para aprovação

do projeto suprarrelacionado. Tenho a informar-lhe que o projeto de lei para a doação

de  terreno,  ora  analisado  por  V.  Exa.,  em  seu  parágrafo  único,  relata  sobre  a

utilização do mesmo”. 

A  utilização  anterior  era  para  apoio  operacional  à  Prefeitura  e  atividades  de

interesse social.

Na diligência, o Prefeito diz: “Mas, como a demanda habitacional deste Município é

grande,  proponho que seja a área remanescente destinada para a construção de

“casas  populares”,  talvez  em  parceria  com  órgãos  estaduais  e  federais,  como o

Programa  Minha  Casa  Minha  Vida,  do  governo  federal,  no  qual  já  estamos

cadastrados”. 

Exatamente o que disse aqui. (- Lê:) 

“Esse  Município  é  deficitário  em  relação  a  pedir  verbas  vinculadas  a  obras  de

construção de interesse social por não ter condições financeiras para aquisição de
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terreno, passando dificuldades até com a folha de pagamento dos funcionários”. 

Depois,  ele  relata  várias  questões,  e,  no  último parágrafo,  temos:  “Informamos

também que áreas ociosas são sujeitas a invasão, ao uso indiscriminado; existe no

local quatro alojamentos que estão sendo usados por moradores incertos, além do

zelo  que  se  faz  necessário  por  ser  local  dentro  de  polo  urbano”.  Pergunto  aos

Deputados se essa não é a realidade da maioria dos Municípios de Minas Gerais. Há

os  que querem construir  habitação popular,  querem  implementar  o  Cras,  querem

fazer escola de ensino infantil, mas não têm o terreno. 

Temos de sair daqui com audiência marcada com a Seplag. Deixo a proposta de

inventariarmos, em cada Município, todos os terrenos disponíveis do Estado. Vamos

abrir  isso de maneira republicana, como hoje ocorre no governo federal.  Se cada

Deputado procurar o patrimônio da União em Minas, saberá. O Deputado Rômulo deu

exemplo de sua cidade. O mesmo acontece com Inconfidentes, no Sul  de Minas,

onde  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  é  majoritário.  A área  de  toda  a  cidade  é

patrimônio  da  União,  e  isso  está  sendo  resolvido,  pois,  se  a  situação  não  for

regularizada, quem mora lá não terá a certidão de seu imóvel. E isso está sendo feito

agora, décadas depois. Essa é uma cidade histórica muito bonita, como tantas em

Minas Gerais.

Sr. Presidente, esse veto revela para nós, Deputados e Deputadas, uma questão

grave:  a  ausência  de  controle  do  terreno  público  no  Estado.  Deixo  aqui  essas

sugestões. 

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Deputado, gostaria apenas de sugerir

que a mesma solicitação fosse enviada ao governo federal para não acompanharmos

mais invasões de terra nas linhas de trem, como acompanhamos em minha cidade,

Caeté,  onde  está  sendo  formada  a  primeira  região  com  habitação  irregular,  em

grande volume, nas antigas linhas férreas, espaço do governo federal. Às vezes, é

melhor haver um controle mais rígido que o desmando total, um total descontrole do

governo federal.

O  Deputado André  Quintão*  -  Concordo  com  o  Deputado João Vítor  Xavier.  O

Deputado João Leite  tem acompanhado a questão da destinação dos imóveis  da

Rede Ferroviária  Federal,  que estão  sendo incorporados ao patrimônio  da  União.
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Infelizmente,  por  uma  decisão  estratégica  errada,  o  nosso  transporte  ferroviário

enfraqueceu-se  ao  longo  de  décadas,  mas  os  imóveis  da  Rede  podem  ter  uma

utilização importantíssima, social e cultural, além das faixas de domínio. E V. Exa.

pode  ter  certeza  de  que  o  Delegado  do  Patrimônio  da  União  em  Minas  está

rigorosamente sob inspeção. Vou levar-lhe isso pessoalmente. Sugiro que V. Exa.

marque um encontro com ele.

Queria dizer que, além do terreno, a Prefeitura precisa do recurso. Não entrarei em

discussão política menor. Deixo uma proposta para o Líder do Governo, Deputado

Luiz Humberto Carneiro, que está começando com muito gás. Ele é aniversariante

desta  semana,  e  o  cumprimento  antecipadamente,  desejando-lhe  toda  a  energia,

saúde e paz e também para toda a sua família. V. Exa. completa anos muito perto do

nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. 

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado André Quintão, Sras. Deputadas

e Srs. Deputados presentes, Sr. Presidente, o Veto à Proposição de Lei nº 20.333 diz

respeito  ao  Município  de  Congonhal.  Essa  área  também  corresponde  à  nossa

atuação,  o  Sul  de  Minas.  É  muito  clara  a  posição,  porém,  quando  se  buscam

caminhos alternativos para fugir ao debate, cria-se especulação. Por quê? Meu caro

André Quintão, o Município de Congonhal ganhou em tese, através do projeto de lei

do  Deputado  Ruy Muniz,  uma área  de  98.688m2.  O  governo  vetou  esse projeto,

porque, ao medir o terreno, ao confrontar o que foi doado com a escritura, só existem

35.425m2.  Na escritura consta quase um terço do que foi doado. O governo diz o

seguinte  quando  justifica  o  veto:  “Quanto  ao  interesse  público,  apesar  de

devidamente justificado pela destinação do imóvel objeto da doação, não se pode

aferir  se  o  bem  seria  ou  não  melhor  destinado  quando  não  se  tem  sua  exata

mensuração”. Como analisar se o bem seria bem ou mal usado, se não se tem a sua

perfeita  mensuração?  Não  há  como.  Mais  adiante:  “Ou  seja,  a  ausência  de

quantificação  topográfica  frustra  a  possibilidade  de  o  Estado  identificar  outros

possíveis  fins  para  o  bem  em  comento,  porque  indica  a  fragilidade  da  afetação

pretendida”.  Como  dar  uma  coisa  sem  saber  o  seu  real  tamanho?  Seria

irresponsabilidade do governo a aprovação e a sanção dessa lei. O Deputado Antônio

Carlos  Arantes, profundo conhecedor  da nossa agricultura e pecuária,  sabe muito
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bem  o  que  acontece  quando  se  discute  tamanho  de  terra.  Como  pode,  nobre

companheiro, uma terra medir 98m2 e a escritura só rezar 35m2? Não restava outra

opção ao Governador, senão vetar esse projeto.

Estamos discutindo o resultado de dois mais dois. Alguns insistem em dizer que são

cinco, mas não há como. Se o governo não veta, Deputado André Quintão, digo, ba V.

Exa.:  vem  um  projeto  para  o  Município  dizendo  que  ele  ganhou  uma  área  de

98.000m2 e com ele uma escritura de 35.000m2. Onde estariam os outros 65.000m2 a

serem  cercados  e  utilizados  pelo  Município?  Perdemos  tempo  nesta  Casa  com

discussões  vãs,  enquanto  poderíamos  utilizar  esse  tempo  com  discussões  sobre

assuntos que realmente podem somar-se ao desenvolvimento de Minas Gerais e às

condições de vida da nossa gente.

Para finalizar, Deputado André Quintão, diz assim a mensagem: “Não se sabe ao

certo o que será objeto da doação, razão pela qual falta ao ato jurídico um dos seus

elementos essenciais, limitando a própria capacidade de apreciação do Estado sobre

a conveniência e oportunidade de sua efetivação. Assim, enquanto não se soluciona

a questão, entende-se que não poderá ser efetivado o ato, pois, além de descumprir

os  princípios  constitucionais  da  razoabilidade  e  da  indisponibilidade  do  interesse

público, não há segurança jurídica na doação de imóvel sobre o qual restam dúvidas

a respeito de sua configuração”. Assim sendo, neste momento, como participante e

morador  do  Sul  de Minas interessado nessa questão,  comprometo-me perante  V.

Exa. e os demais pares desta Casa a fazer uma reanálise neste ano, para apresentar

o projeto correto, de acordo com os limites da lei, para que o Município de Congonhal

não perca os investimentos para os quais já está preparado. 

Sr. Presidente, quero dizer ao nobre companheiro André Quintão que me proponho,

neste  momento,  a  ser  um  dos  autores  da  nova  matéria  de  acordo  com  o  que

estabelece os limites sintonizados com o governo. Proponho que a matéria tenha o

seu segmento, e Congonhal não perca. Não sou majoritário no Município, mas não

poderia deixar de opinar devido à responsabilidade e à importância da questão para o

nosso Estado. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Queria  apenas  fazer  um
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esclarecimento em relação ao debate, à discussão do Deputado Duarte Bechir. O que

está  posto  na  escritura?  Deputado  Duarte  Bechir,  a  área  é  de  90.000m²  ou  de

35.000m²?

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Foi doada pelo governo do Estado, por

meio de lei estadual, uma área de 98.000m², quase 100.000m². Mas, ao se confrontar

com a área existente, ela possui 35.000m².

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - A escritura... 

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Na escritura, constam 98.000m², mas a

área do terreno é de 35.000m².

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - É exatamente essa a questão a

que se refere e que preocupa o Deputado André Quintão. Em face desse veto e da

realidade, não podemos nos contentar com a finalização do veto, dizer “sim” ao veto,

em função do que está constatado.  A expressão “mais  grave que a realidade do

Estado”, o Estado brasileiro, de modo geral... Todos os estudos que fizemos até hoje

têm  demonstrado  que  as  áreas  públicas  têm  sido  sistemática  e  continuamente

apropriadas  sem nenhuma ação do Estado.  Não basta o  Estado constatar  que a

medida é de 35.000m² se a escritura for de 98.000m². De imediato, o Estado tem de

prestar  contas  dos  60.000m²  remanescentes.  Eles  estão  com  quem?  Quem  se

apropriou dessa área? A partir dessa informação, desse dado, que não é apenas de

Congonhal, mas de diversas regiões do Estado, temos de insistir na obrigatoriedade

de qualquer governo - deste governo, neste momento - cadastrar as suas terras, dizer

com quem está o patrimônio, a serviço de quem ele está. Observamos que sempre,

no Estado, há uma reação exagerada quando há ocupação ou destinação para os

pobres,  por  interesse social.  Mas  não há reação efetiva  em função de ocupação

normalmente  maior  que  a  remanescente,  a  serviço  de  interesses  privados,  de

interesses escusos e, inclusive, de interesses não identificados.

Deputado  André  Quintão,  diante  do  que  foi  apresentado,  é  muito  importante  e

relevante a sua preocupação e a proposição.  Queremos isso com o acolhimento,

como disse a nossa Presidenta Dilma, do nosso Governador Anastasia. Este é um

tempo de parceria e, neste tempo, temos de nos preocupar com o interesse público, o

bem comum, o desenvolvimento social, o combate permanente e contínuo à pobreza.
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Como disse o Deputado André Quintão, temos de estimular o Governador, dizer que

apoiamos o governo de Minas para que ele tome todas as providências necessárias,

com o apoio do governo federal, para conhecermos o patrimônio do povo mineiro,

que  deve  ser  guardado,  defendido  e  protegido  por  qualquer  governo.  Faço  essa

defesa com a maior  veemência e com o maior interesse de sermos parceiros  do

governo na defesa do interesse público.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado, Deputado Adelmo. 

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - De acordo com a fala a que fui chamado,

V. Exa. diz que tem de ver onde está essa diferença. Talvez tenha sido objeto de uma

ocupação, seja privada, seja por manifestantes de movimentos dos sem-terra. Onde

está? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: não seria essa diferença erro

material ao se registrar a quantidade de terra anterior? São várias as indagações.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Nobre  Deputado,  vou  esclarecê-lo,  mas  estou

preocupado com o tempo, pois há mais questões a serem apreciadas.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado, proponho que, quando for feita

a doação - e não sei se já é um encaminhamento normal da Casa -, se solicite ao

governo ou à Secretaria a respectiva escritura para confirmação daquele tamanho de

terra disponível, a fim de se efetivar a doação e para que, ao aprovarmos um projeto

nesta Casa doando-se 98, não haja a possibilidade de se encontrarem 35. É só isso.

Obrigado.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Nobre  Deputado,  a  Comissão  de  Constituição  e

Justiça é muito competente.  Aliás,  a nossa Casa,  além dos Deputados,  tem uma

excelente assessoria.

Diz o parecer que é relevante observar que há divergência na área do imóvel: o

registro informa 98.688m2; o DER-MG declara que são 35.000m2, incluída a faixa de

domínio  da  BR-459;  e  o  Prefeito  de  Congonhal  indica  que são 48.438m2,  com a

rodovia e a faixa de domínio. Embora não seja incomum a discordância sobre áreas

de imóveis, já que os instrumentos de medição têm-se tornado mais confiáveis ao

longo do tempo - mas não uma divergência tão grande -, a apuração e a retificação

de  áreas  e  divisas  somente  se  tornam  oficiais  após  a  averbação  das  áreas  na

matrícula do imóvel. Como isso não foi efetivado, há de se utilizar a área presente no
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registro.

Discordando um pouco de V. Exa., esta não é uma discussão vã. Aliás, dos 77

Deputados e Deputadas da Casa, não mencionaria nenhum que se disponha a fazer

discussões vãs, depois de tanta batalha eleitoral, de tanto acúmulo político. Mas V.

Exa., que tem um trabalho brilhante e nos ajudou muito na Comissão de Participação

Popular,  sabe que essa divergência de registro de terreno começou lá atrás, com

capitanias hereditárias e sesmarias. A corte de D. João chegou aqui e o capitão do

próprio barco, do navio ganhou terreno. O pessoal, para ganhar um título de nobre,

de conde, ganhava terreno. Durante a época dos escravos, o foco da discussão não

era terreno nem se os escravos o teriam para construir a sua vida, e sim se o dono de

escravo tinha direito adquirido ou não. Mas não me aprofundarei nesse assunto para

seguir a orientação do Deputado José Henrique.

Para finalizar, peço uma informação importante e que me preocupa - não sei como

está a situação hoje -: numa parte dessa área, moram servidores do DER-MG, o que

não constava nas informações da diligência.  Havia  uma ação da Procuradoria  do

Estado pela desocupação daquela área. Não entrarei nessa discussão, mas é uma

questão a ser observada porque, se lá estão morando servidores do DER-MG - e

peço  essa  informação  aos  Deputados  Tiago  e  Dalmo  -,  é  preciso  fazer  uma

negociação, se é que ainda não foi feita, pois não se pode vestir um santo e desvestir

outro. Um ex-funcionário do DER-MG, infelizmente, não tem renda suficiente para

arcar com a sua autonomia. Nesse processo de tramitação, havia também uma ação

da Procuradoria do Estado para desocupar parte do imóvel. Essa é, portanto, uma

questão social também, porque o local era uma rodovia do Estado e o DER-MG lá se

encontrava,  com  seus  acampamentos  onde  ficava  o  pessoal.  Depois,  a  rodovia

passou para o controle do DNIT e, hoje, é a BR-459, que liga Pouso Alegre a Poços

de Caldas no trecho Ipuiuna-Congonhal.  Portanto,  a área foi  para o DNIT, mas a

estrutura do DER-MG ficou, e as pessoas também ficaram lá. 

Para aqueles, Deputado Duarte Bechir, que querem ser signatários do novo projeto

de lei, queria dizer que estou discutindo aqui sem nenhum tipo de interesse político-

eleitoral lá. Esse projeto é suprapartidário. Solicito que o Ulisses, nosso Deputado da

região,  e  o  Deputado  Pompílio  assinem  e  tomem  esse  cuidado  de  previamente
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analisar se esses servidores do DER-MG serão, por exemplo, atendidos no programa

habitacional que o Município desenvolver naquele terreno, caso a Assembleia aprove

o projeto. Solicito ao Carlão, nosso coordenador técnico, como foi mencionado aqui,

que faça uma súmula dessas propostas, o requerimento das lombadas eletrônicas, a

solicitação de uma audiência com a Seplag, para sabermos como estão inventariados

os  terrenos  de  Minas  Gerais,  e  também  iniciativas  para  potencializar  a

comercialização e o escoamento da produção de batata de Congonhal.

Vou terminar,  até para não ficar uma discussão muito árida,  recomendando aos

Deputados e Deputadas que não conhecem Congonhal que visitem a cidade. Além do

povo  hospitaleiro,  trabalhador,  temos  belezas  naturais  naquela  cidade,  como  as

cachoeiras,  pousadas  e  hotéis  e  também  uma  batata  de  dar  água  na  boca,

principalmente,  Deputado  Adelmo,  vinagrete,  para  quem  gosta.  Lá  a  batata  é

importante fonte econômica. Como cada cidade de Minas tem a sua vocação e a sua

marca, Congonhal também tem. Agradeço a atenção. Tenho mais questões a discutir,

mas não há previsão regimental de extensão do tempo de discussão. Então deixo

aqui meu encaminhamento. Vamos manter o veto pela questão jurídica, mas vamos

compensar Congonhal, refletindo sobre o fato de que a situação daquela cidade é a

situação de todos os Municípios mineiros. Alguns até estão em pior situação. Muito

obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, é uma questão de ordem mesmo. Hoje

pela manhã, tivemos uma discussão sobre o Regimento Interno e ficou parecendo

que V. Exa. deu à Oposição a oportunidade de rasgar o Regimento, o que não foi

verdade. Primeiro, gostaria de esclarecer ao Deputado Bonifácio Mourão que quem

estava presidindo a 1ª Fase da reunião era o Presidente da Casa, Deputado Dinis

Pinheiro, que até ficou incomodado por conceder a palavra a tantas pessoas. Tive

oportunidade de ler a ata e vi que, dos 10 Deputados que fizeram manifestação por

questão de ordem e não podiam, 5 eram da Oposição e 5 eram da base do governo.

Houve coerência. O Presidente ficou incomodado e me perguntou várias vezes por

que eu seria o primeiro orador a discutir o veto. Eu disse a ele que o Presidente tem
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autonomia para saber  até onde pode ir.  Não vi  nenhuma contrariedade ao nosso

Regimento. Cada um discutiu o que quis: falaram do governo, defenderam o governo,

falaram da Dilma, falaram da Petrobras. Não houve, por parte desta Presidência -

faço  a  defesa  do  Presidente  José  Henrique  -,  favorecimento.  Para  quem  ouviu,

parece que o  Deputado José Henrique,  da  Oposição,  do  PMDB,  deu guarida  ao

PMDB. Depois tivemos uma discussão acalorada do veto. Infelizmente tivemos um

momento equivocado de discussão acalorada. Antes de eu falar, o Deputado João

Leite  já  estava questionando  o  que  eu  iria  dizer,  pedindo ao Presidente  que  me

fizesse ater-me ao veto. E assim o fiz. O veto era bem subjetivo, dava para fazermos

muitas análises. Estávamos falando da relação de consumo e consumidor. Então era

tranquilo. Ficou parecendo que o Presidente, Deputado José Henrique, não estava

presidindo  naquela  1ª  Parte,  mas  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  que,  pela  sua

liberalidade,  concedeu  a  palavra  a  10  Deputados:  cinco  do  Governo  e  cinco  da

Oposição. Não vi  nenhuma desobediência ao Regimento.  O Parlamento tem essa

característica:  em  certos  momentos,  a  discussão  extrapola  um  pouco,  às  vezes,

melhora. Acho que a discussão de hoje com a base do governo será importante para

a Assembleia Legislativa desde que nos atenhamos ao mérito, à discussão daquilo

que está na pauta. É importante discutirmos essas questões. Sr. Presidente, apenas

para esclarecer ao Deputado Bonifácio Mourão. Ontem, o Deputado Ivair Nogueira

estava criticando a Presidenta Dilma Rousseff. Essa questão da Petrobras é muito

mais séria do que imaginamos. Teremos de ajudar o governo de Minas a enfrentar

essa situação, porque o Presidente da Petrobras não pode pegar um investimento

que estava definido pelo governo para Minas Gerais e levar para a sua terra natal,

que  é  a  Bahia.  Temos  de  fazer  tudo  para  impedir  essa  manobra  do  Presidente.

Também falaram os Deputados Paulo Guedes, Célio Moreira, Carlin Moura, Alencar

da Silveira Jr.,  João Leite,  Rômulo Viegas,  André Quintão, Rogério Correia e, por

último,  Fred  Costa.  Gostaria  apenas  de  fazer  esse esclarecimento  porque  não vi

nenhum atropelo, nenhum desrespeito na noite de ontem.

O Sr. Presidente - A  Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial

para votação de veto e solicita ao Sr. Secretário que proceda, nos termos da Decisão

Normativa da Presidência nº 7, à chamada dos Deputados para a recomposição de
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quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Jayro Lessa) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Portanto, há quórum

para votação. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,

de  conformidade com o art.  261,  inciso X,  c/c  os  arts.  222 e 255,  do Regimento

Interno. As Deputadas e os Deputados que desejarem manter o veto registrarão “sim”

e os  que desejarem rejeitá-lo  registrarão “não”.  A fim de proceder à votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A Presidência

dará início ao processo e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

ocupem seus lugares. Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio

Soares - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista

-  Duarte Bechir  -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -  Gustavo Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - José Henrique - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac

- Pompílio Canavez - Romel Anízio - Romeu Queiroz - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sávio Souza Cruz - Tadeuzinho Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 43 Deputados. Votaram “não” 2 Deputados. Houve

1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total à Proposição

de Lei nº 20.333. Oficie-se ao Governador do Estado.

A Presidência informa ao Plenário que faleceu nesta data o ex-Deputado Dalton

Canabrava,  ex-Presidente  desta  Casa,  no  período  de  1985  a  1987,  e  também

Secretário da Mesa no período de 1970 a 1971. Ele exerceu o mandato de Deputado

Estadual por seis legislaturas. O corpo será velado na Câmara Municipal de Curvelo e

o sepultamento será às 17 horas nesse Município.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 15/3/2011

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  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

75,  126,  130  e  132/2011.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater

os efeitos, na economia mineira, do terremoto ocorrido no Japão; Duarte Bechir em

que solicita seja realizada reunião com a presença do Sr. Matheus Cotta de Carvalho,

Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, com o objetivo

de ouvi-lo a respeito das ações dessa instituição para o ano de 2011, especialmente

sobre  a  anunciada  prioridade  para  a  liberação  de  crédito  para  as  pequenas

emicroempresas;  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência
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pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para discutir a situação do

projeto  "Monumento  Natural  da  Serra  da  Moeda"  e  da  construção  da  "Estrada

Parque";  e  Ulysses  Gomes  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública no Município de Cambuí para discutir, juntamente com os representantes de

todos  os  circuitos  turísticos  do  Sul  de  Minas  e  com  a  Secretaria  de  Estado  de

Turismo,  a  pauta  de  prioridades  para  o  desenvolvimento  do  turismo  na  região.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/3/2011

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Tiago Ulisses,  Carlos  Henrique e  Duarte  Bechir  (substituindo o Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  por  indicação  da  Liderança  do  BPS),  membros  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Júlio, Rogério Correia e

Hélio  Gomes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Sávio  Souza

Cruz,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e

comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Vereadora  Maria  Elizabeth  Gouvêa  Silva,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Bicas,  encaminhando  cópia  de  moção  de

repúdio,  enviada  à  Cemig  e  a  vários  órgãos  federais  e  estaduais,  retratando  o

descontentamento dos Municípios diante da precariedade do serviço e da falta de

respeito ao consumidor. A Presidência solicita à assessoria que encaminhe cópia da

correspondência  à  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Contribuinte,  para

conhecimento e para que possa tomar as providência cabíveis.  Passa-se à 3ª Fase

da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  os  seguintes
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requerimentos: do Deputado Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada reunião

com o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, com o Presidente da

Cemig,  com o Presidente  da  Gasmig,  e com o Presidente  da  Codemig  para  que

sejam  apresentados  os  planos  e  programas  dessas  instituições  para  os  setores

energético e minerário no Estado; do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja

realizada  reunião  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável,  para  discutir  o  atual  processo  de  licenciamento

ambiental  da  Mina  Capão  Xavier,  de  responsabilidade  da  Minerações  Brasileiras

Reunidas - MBR -, cujo procedimento administrativo anterior foi anulado por decisão

da  Justiça  Federal;  do  Deputado  Carlos  Henrique  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para discutir a dívida de R$4.000.000.000,00 da Vale para com o

Estado e os Municípios; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva (4) em que solicita seja

realizada  audiência  pública  conjunta  desta  Comissão  e  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discutir: no Município de Itamonte, os

impactos  causados  pelas  enchentes  nesse  Município  e  em  Aiuruoca,  Alagoa,

Carvalhos,  Conceição  do  Rio  Verde,  Itanhandu,  Passa  Quatro,  Pouso  Alto,  São

Lourenço, Seritinga, Serranos, Três Corações e Varginha; no Município de Santa Rita

do Sapucaí, os impactos causados pelas enchentes nesse Município e em Careaçu,

Itajubá, Pouso Alegre, e São Sebastião da Bela Vista; e no Município de Caldas, o lixo

nuclear  no Sul  de  Minas;  e  seja  realizada visita  conjunta  desta  Comissão com a

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no Município de Caldas

para  verificar  a  situação  do  lixo  nuclear  produzido  nesse  Município  e  suas

consequências para a comunidade e toda a região. Os Deputados Tiago Ulisses e

Duarte Bechir se ausentam da reunião, e, não havendo quorum para continuar os

trabalhos,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Carlos Henrique.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/3/2011

Às 14h33min, 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 discutir e

votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de correspondência do Sr.

Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducativas

da Secretaria de Defesa Social, publicada no “Diário do Legislativo” em 17/3/2011.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão (2) em que solicita seja

encaminhado ao Presidente do Conselho de Administração e ao Presidente do Banco

do Nordeste do Brasil pedido de providências para que sejam nomeados, antes da

expiração da vigência, os 1.164 candidatos aprovados no concurso para Especialista

Técnico 1 - Advogado; seja realizada reunião de audiência pública para debater a

implementação  de  políticas  públicas  voltadas  para  os  povos  indígenas  de  Minas

Gerais e realizar balanço das ações governamentais no ano de 2010; Fred Costa (2)

em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de

Direitos  Humanos,  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  do  Projeto

Memorial  da  Anistia  Política  do  Brasil;  seja  realizada  reunião  conjunta  desta

Comissão e das Comissões de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo e de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater, em audiência pública, a

situação  do  projeto  Monumento  Natural  da  Serra  da  Moeda  e  a  construção  da

estrada-parque. Registra-se a presença da Deputada Liza Prado e dos Deputados

Duarte Bechir, Sávio Souza Cruz, Rogério Correia e Ulysses Gomes. A Presidência

acusa o recebimento de ofícios do Deputado Carlin Moura encaminhando respostas a

requerimentos de visitas realizadas por esta Comissão ao Parque Fernão Dias e à

Penitenciária  Nelson  Hungria,  ambos  localizados  no  Município  de  Contagem,  em
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7/12/2010. 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, 24 de março de 2011.

André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Fred Costa.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  a  Deputada  Luzia  Ferreira  e  o

Deputado Duarte Bechir. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Délio

Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Carlos Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a Lei nº

9.529, de 2008, do Município de Belo Horizonte, que dispõe sobre a substituição de

sacolas e sacos de lixo plásticos por sacolas e sacos de lixo ecológicos e dá outras

providências. Neste momento, registra-se a presença do Deputado Antônio Júlio. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Itamar

Peixoto de Melo, Diretor de Gestão Tributária da Superintendência de Tributação da

Secretaria de Fazenda, representando o Sr. Leonardo Maurício Colombini, Secretário

de Fazenda; Benerval Alves Laranjeira Filho, Assessor da Presidência da Fundação

Estadual  do  Meio  Ambiente,  representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,

Secretário  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Marcelo  Rodrigo

Barbosa,  Coordenador  do  Procon  Assembleia;  as  Sras.  Margareth  Maria  Cintra,

responsável pelo Programa Educação para o Consumo, do Procon Assembleia; Maria

Laura Santos, Coordenadora do Procon Municipal; os Srs. Gilberto Mourão Moreira,

membro do Conselho da Associação Comercial de Minas - AC Minas -, representando

o  Sr.  Roberto  Luciano  Fortes  Fagundes,  Presidente  dess  entidade;  Conrado  di

Mambro, Consultor Jurídico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
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do Estado de Minas Gerais - Fecomércio -, representando o Sr. Lázaro Luiz Gonzaga,

Presidente dessa entidade; Edilson José Cruz, Assessor da Presidência da Câmara

dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL -, representando o Sr. Bruno Selmi

Dei Falci, Presidente dessa entidade; a Sra. Lúcia Maria dos Santos Pacífico Homem,

Presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais; os

Srs.  José Nogueira Soares Nunes, Presidente do Conselho Diretor da Associação

Mineira de Supermercados, e Antônio de Pádua Moreira, Presidente da Associação

Mineira da Indústria de Panificação, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais.  Logo após, passa a palavra aos convidados para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião e passa à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  do  Deputado  Délio  Malheiros,  em  que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  ilegalidade  que  teria  sido

praticada  pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  na  comercialização  de

normas por  ela elaboradas e que são adotadas pelo  poder  público como normas

regulatórias; da Deputada Liza Prado e do Deputado Délio Malheiros, em que pedem

seja solicitada a disponibilização de um ônibus e um veículo ao Procon Assembleia

para a implementação do projeto Procon Itinerante, bem como a criação de novos

postos de atendimento nas Unidades de Atendimento Integrado - UAIs - do Barreiro e

de Venda  Nova,  assim  como no Aeroporto  de  Confins.  Cumprida  a  finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011. 

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Carlos Henrique - Duilio de Castro.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara
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e  os  Deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Tenente  Lúcio.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento de ofício dos servidores da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de

Diamantina encaminhando manifesto pela permanência do Dr. Ailton Aparecido de

Lacerda no seu posto de Delegado Regional de Diamantina; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios

dos Srs. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Sindepominas  -,  (17/3/2011);  Edson  José  Pereira,

Presidente  do  Sindicato  dos  Delegados  de  Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais

(18/3/2011); Emilio Carlos Walter, Promotor de Justiça (18/3/2011) e da diretoria do

Sindicato  dos  Delegados  de  Polícia  do  Estado  de  Minas  Gerais  (18/3/2011).  O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 40/2011, em turno único, cuja

relatoria foi designada à Deputada Maria Tereza Lara. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 196, 220, 223 e 229/2011. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública, no Município de Ipatinga, para discutir a implementação de ações e

diretrizes na área de defesa social, bem como debater a implantação do Programa de

Controle  de  Homicídios  "Fica  Vivo",  nos Bairros  Esperança e Bom Jardim,  nesse

Município;  do  Deputado Tenente  Lúcio  em que solicita  seja  realizada  visita  desta

Comissão e da Comissão de Direitos Humanos à 16ª Delegacia de Polícia Civil de

Uberlândia  para  averiguar  possíveis  condições  precárias  de  funcionamento;  do

Deputado Sargento Rodrigues  (9)  em que solicita  seja  encaminhada aos policiais
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civis  lotados  no  Departamento de Investigação Antidrogas  -  Divisão de Tóxicos  e

Entorpecentes,  manifestação de aplauso pelo  trabalho desenvolvido  e atuação da

equipe  na  operação  “Viajante”,  em  que  foram  desarticuladas  duas  quadrilhas

responsáveis pela manutenção do tráfico de cocaína e “crack” em Minas Gerais; seja

encaminhada aos policiais militares, lotados no 36º BPM, de Vespasiano, à Diretoria

de Inteligência 3, de Belo Horizonte e 25º BPM, de Sete Lagoas, manifestação de

aplauso pelo trabalho desenvolvido e atuação da equipe na prisão de integrantes de

uma das quadrilhas responsáveis pela manutenção do tráfico de cocaína e maconha

em Minas Gerais; seja encaminhada aos policiais militares lotados na 35ª Cia./21º

BPM, de Ubá, manifestação de aplauso pelo trabalho desenvolvido pela equipe na

prisão de integrantes de uma das quadrilhas responsáveis pela manutenção do tráfico

de maconha em Minas Gerais; seja encaminhada ao 1º Sgt. BM Sérgio Pereira da

Silva, lotado no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, manifestação de aplauso

pela atuação no resgate de um cidadão que tentava o suicídio em uma das vigas do

Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte; seja encaminhada aos policiais militares lotados

na  126ª  Cia.  PM ESP/5ºBPM,  em Belo  Horizonte,  manifestação  de aplauso pela

eficaz atuação da equipe na descoberta de laboratório de refino de “crack”, na região

do Barreiro;  seja encaminhada aos policiais  militares  lotados  na 15ª  Cia.  PM/IND

/MAT,  em  Teófilo  Otôni,  manifestação  de  aplauso  pela  atuação  da  equipe  na

apreensão  de  104kg  de  maconha;  seja  encaminhada  aos  policiais  militares

rodoviários lotados no 3º PEL PM/3ª Cia. PM Ind e na 5ª Cia. PM IND MAT/5RPM, no

Município de Uberaba, manifestação de aplauso pela eficaz atuação da equipe na

apreensão de cerca de 300kg de maconha próximo a Campina Verde; seja realizada

visita  ao Presídio  Sebastião Satiro,  no Município de Patos de Minas,  para apurar

denúncia de superlotação, veiculada no jornal “Hoje em Dia” no dia 30/1/2011; sejam

encaminhados ao Secretário de Defesa Social o abaixo-assinado da Associação dos

Agentes de Segurança do Sistema Prisional e Socioeducativo do Norte de Minas -

AASPESEN - e pedido de providências para viabilizar a etapa de prova de títulos para

o próximo concurso para os cargos de Agente Penitenciários e Socioeducativos; dos

Deputados  Almir  Paraca  e  Sargento  Rodrigues  em  que  solicitam  seja  realizada

reunião de audiência pública desta Comissão e da Comissão de Assuntos Municipais
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e Regionalização, no Município de Natalândia, para conhecer e discutir as questões

de segurança pública no meio rural na Região Noroeste de Minas; da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues e Tenente Lúcio em

que  solicitam  seja  realizada  visita  à  3ª  Delegacia  Regional  de  Diamantina  para

conhecer  o  trabalho  desenvolvido  pelo  Delegado.  Logo  após,  são  aprovados  os

relatórios das visitas realizadas ao Aglomerado da Serra e ao Secretário de Defesa

Social, nos dias 1º/3/2011 e 3/3/2011, respectivamente, os quais vão publicados 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, 25 de março de 2011.

João Leite, Presidente - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública

Local visitado: Praça do Cardoso, Aglomerado da Serra

Apresentação

Em 1o/3/2011, às 10 horas, a Comissão de Segurança Pública visitou a Praça do

Cardoso e  suas cercanias,  no  Aglomerado da Serra,  em Belo  Horizonte.  A visita,

requerida pelos Deputados João Leite, Presidente da Comissão, Maria Tereza Lara e

Sargento Rodrigues,  teve como propósito averiguar  a situação dessa comunidade

após  os  conflitos  envolvendo  policiais  militares  e  moradores,  na  madrugada  de

19/2/2011,  que  vitimaram  Jeferson  Coelho  da  Silva  e  Renilson  Veriano  da  Silva.

Estiveram presentes, além dos citados parlamentares, o Vereador Paulinho Motorista.

Relato

Tão logo chegaram à Praça do Cardoso, os membros da Comissão conversaram

com moradores e concederam entrevistas à imprensa. Em seguida, transitaram pelas

ruas da Vila Cafezal e visitaram o Centro de Saúde do Cafezal, a Escola Estadual

Laura das Chagas Ferreira e a Praça Bela Vista.

A comitiva  da  ALMG constatou  a  normalização  do  transporte,  da  educação,  do

fornecimento de energia elétrica e do comércio, mas deparou com a desativação do

Centro de Saúde do Cafezal  – somente está operando o serviço de tratamento a
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zoonoses – e o péssimo estado de conservação em que se encontra a Praça Bela

Vista, inclusive a quadra poliesportiva.

De um modo geral, ouviu pedidos de melhorias nos serviços públicos oferecidos

aos 50 mil habitantes do Aglomerado da Serra. Todos os moradores ouvidos sobre as

mortes  ocorridas  frisaram  que  as  vítimas  –  Jeferson  da  Silva,  com  17  anos,

dançarino, e seu tio Renilson da Silva, com 39 anos, auxiliar de enfermagem – eram

pessoas conhecidas e de bem.

O locutor da Rádio Favela, Mizael dos Santos, disse que a população, apesar de

pagar altos impostos, carece de serviços públicos, inclusive a presença de guardas

municipais, de um posto de saúde dentro do bairro e de manutenção para as áreas

comuns  de convivência.  Reclamou ainda das  obras  efetivadas,  que,  movidas  por

políticas ocasionais, não têm sustentabilidade.

O  pastor  e  morador  do  aglomerado,  Jackson  Ferreira,  também  reivindicou  a

reativação do centro de saúde, que hoje atende na Rua do Ouro, em ponto muito

distante.  Disse que,  infelizmente, o poder público só olhou para o bairro após os

conflitos da semana anterior. Afirmou, por fim, que, apesar dos problemas ocorridos a

relação da comunidade com a Polícia Militar é boa, o bairro está tranquilo e não há

milícias aterrorizando a população.

Carlos Eduardo, filho de um comerciante local, e Antônio Ferreira, Diretor Cultural

do Aglomerado da Serra, corroboraram as reivindicações dos demais moradores. A

Vice-Diretora Rúbia Laje Vieira informou que a Escola Estadual Laura das Chagas

está funcionando sem alterações, de manhã e à tarde, com a presença normal dos

seus 800 estudantes.  Kelly Barboza,  comerciante,  pediu a subdivisão da linha de

ônibus 4107, de forma a facilitar o acesso ao ponto final, que hoje está localizado em

local muito distante para uma parte dos cidadãos.

Conclusão

Tendo em vista o quadro verificado, foram aprovados,  em reunião da Comissão

realizada na tarde do mesmo dia da visita, requerimentos para o envio de ofícios:

I  –  ao  Presidente  da  Empresa  de  Transportes  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  –

BHTRANS –, pedindo a providência de analisar a subdivisão da linha de ônibus 4107;

II – ao Prefeito de Belo Horizonte, pedindo as providências necessárias à reforma e
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à  reabertura  do  Centro  de  Saúde  do  Cafezal,  bem  como  à  recuperação  e  à

manutenção permanente da Praça Bela Vista, inclusive da quadra poliesportiva ali

construída.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

RELATÓRIO DE VISITA

Comissão de Segurança Pública

Local Visitado: Secretaria de Defesa Social

Apresentação

No  dia  3/3/2011,  às  13h30min,  a  Comissão  de  Segurança  Pública  visitou  o

Secretário de Defesa Social, Lafayette de Andrada, na Cidade Administrativa.

A visita,  requerida  pela  Comissão,  teve  como  propósito  discutir  a  situação  da

segurança  pública  no  Município  de  Betim.  Estiveram  presentes  o  Deputado João

Leite, Presidente da Comissão; a Deputada Maria Tereza Lara, Vice-Presidente, e os

Deputados Cássio Soares e Sargento Rodrigues. Participaram da visita, ainda, a Sra.

Maria do Carmo Lara, Prefeita de Betim; os Vereadores Nehemias Gaspar de Araújo,

Presidente da Câmara Municipal de Betim, e Cordovil Neves de Souza, da Câmara

Municipal  de  Betim;  o  Sr.  Ricardo  Alexandre  Alves  Antunes,  Superintendente  de

Segurança  Pública  de  Betim;  a  Delegada  Vânia  Lúcia  Godoi  Faria,  Chefe  do  2º

Departamento da Polícia Civil;  o Cel.  PM Irani  Alvear Saraiva, Comandante da 2ª

Região da Polícia Militar; o Sr. Guilherme Augusto de Faria Soares, Superintendente

de Atendimento ao Preso da Subsecretaria de Estado de Administração Prisional; e

os  Srs.  Murilo  Andrade  de  Oliveira,  Subsecretário  de  Administração  Prisional  da

Secretaria de Estado de Defesa Social; e Ronaldo Araújo Pedron, Subsecretário de

Atendimento às Medidas Socioeducativas da mesma Secretaria.

Relato

Inicialmente, o Secretário de Defesa Social franqueou a palavra. A Deputada Maria

Tereza Lara abordou a grave situação da segurança pública em Betim, especialmente

com relação à guerra entre gangues no Bairro Citrolândia,  onde ocorreu troca de

tiros. O Deputado João Leite falou do trabalho integrado das Polícias Civil e Militar e

disse  esperar  uma  atuação  mais  firme  para  combater  a  violência  na  Região
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Metropolitana,  principalmente  em  Betim.  O  Deputado  Cássio  Soares  também  se

mostrou preocupado com a violência. Por fim, o Deputado Sargento Rodrigues disse

que talvez a Polícia Militar e a Polícia Civil já tenham identificado os responsáveis

pelo episódio da briga de gangues, e sugeriu ações “cirúrgicas” em relação a esses

fatos específicos. Além disso, frisou que as instalações da Polícia Militar em Betim

são precárias.

Em seguida, foi dada a palavra à Prefeita Maria do Carmo Lara, que disse estar

muito  preocupada  com  a  violência  no  Município.  Segundo  ela,  embora  a  cidade

ocupe  a  2ª  posição  em  arrecadação  de  ICMS,  não  vem  recebendo  tratamento

condizente com essa posição. Apesar disso, tem realizado um enorme esforço para

minimizar a violência, com a implantação de uma escola de tempo integral na região,

um Cras e uma obra do PAC. A seguir, enfatizou a necessidade de Betim passar a

contar com um batalhão da Polícia Militar e um plantão da Polícia Civil exclusivo para

a cidade. Por fim, disse que a imprensa local vem estimulando a violência.

O Comandante da 2ª Região da Polícia Militar, Cel. PM Irani Alvear, disse que o

relacionamento com a municipalidade é ótimo e ponderou que os índices de violência

vinham caindo no Município, mas subiram, em janeiro e fevereiro, em função dos

homicídios ocorridos.

A Delegada Vânia Lúcia Godoi Faria, Chefe do 2º Departamento da Polícia Civil,

disse  que,  apesar  de  a  região  de  Citrolândia  reunir  aproximadamente  35  bairros,

conta  apenas  com  1  Delegado,  1  Escrivão  e  10  Agentes  de  Polícia.  “Há  uma

demanda reprimida em inúmeros inquéritos a que estamos dando vazão, mas que

não conseguimos zerar de uma hora para outra. Para se ter ideia, o plantão de Betim

atende outros 15 Municípios do entorno, imaginem o transtorno. Outra questão que

nos preocupa é a efetiva implantação do Posto de Perícia Integrada – PPI –, que está

pronto e tem boa estrutura.”

Em seguida,  os  presentes  solicitaram aumento  de  efetivo,  tanto  da  Polícia Civil

quanto da Polícia Militar. A necessidade atinge as duas corporações, mas a Polícia

Civil apresenta um déficit maior.

O Secretário de Defesa Social ponderou que Betim é um Município industrial e por

isso atrai pessoas de toda parte, com índoles diversas, e que talvez isso seja um
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componente importante para se explicar a violência. A Polícia Militar e a Polícia Civil

vêm  fazendo  o  seu  trabalho,  foram  feitas  operações  conjuntas,  inclusive  de

inteligência, com apreensões de armas e de pessoas, mas esse trabalho não tem

prosseguido com a devida agilidade no Ministério Público e no Judiciário.

Foi  dito  ainda  pelos  Vereadores  presentes  que  há  uma  questão  política  a  ser

superada a fim de que Betim possa contar com um centro socioeducativo: nos últimos

anos,  vêm sendo feitas  tratativas,  da municipalidade e do Estado,  para que esse

equipamento seja destinado com maior rapidez.

O  Subsecretário  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas,  Ronaldo  Araújo

Pedron,  disse  que tratativas foram iniciadas,  mas que teme a  perda  de recursos

assegurados  para  a  construção  do  equipamento  caso  os  problemas  não  sejam

superados; e citou o exemplo do Município de Santana do Paraíso, onde, depois de

muita conversa e negociação, conseguiu-se reverter a situação, já que a população

não queria a instalação do centro socioeducativo.

Ao final, o Secretário de Defesa Social solicitou o esforço conjunto de todos para

diminuir a violência e pediu ao Legislativo Municipal para acelerar a aprovação da

doação do terreno para abrigar o centro socioeducativo. Com relação ao plantão da

Polícia Civil e ao aumento de efetivo, disse que buscará atender essas demandas.

Sala das Comissões, 22 de março de 2011.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE GERSON BARROS DE

CARVALHO PARA O DEOP, EM 24/3/2011

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adalclever Lopes,

Sebastião Costa e Bonifácio Mourão, 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 Bonifácio Mourão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a proceder a arguição pública de Gerson Barros de Carvalho, indicado para

Diretor-Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop-
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MG, a apreciar o parecer e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente

passa  a  palavra  ao  indicado  para  sua  explanação  e  a  seguir  aos  membros  da

Comissão, cada um por sua vez, para que façam os questionamentos. Os Deputados

presentes  declaram-se  satisfeitos  com  a  explanação  do  indicado  e  consideram

desnecessários  demais  esclarecimentos,  conforme consta  nas  notas  taquigráficas.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O relator,

Deputado  Bonifácio  Mourão,  distribui  em  avulso  o  parecer  pela  aprovação  da

Indicação nº 17/2011. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima

reunião extraordinária, logo mais, às 17 horas, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de março de 2011.

Adalclever Lopes, Presidente - Bonifácio Mourão - Sebastião Costa - Duarte Bechir.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 47/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe visa a declarar

de utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular – Cesp –, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou.  Vem  agora  a  matéria  a  este  órgão  colegiado,  para  deliberação

conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 47/2011 tem como finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular – Cesp –, com sede no Município

de Juiz de Fora, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

escopo  garantir  atendimento  gratuito  aos  menos  favorecidos  nas  diversas
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especialidades da saúde.

Para a consecução de seu objetivo, a instituição realiza suas atividades por meio da

doação  de  recursos  humanos  e  financeiros  ou  da  prestação  de  serviços

intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor

público que atuam em áreas afins.

Esclarecemos 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.

Assim sendo, consideramos meritória e oportuna a aprovação da proposição em

tela.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº 47/2011, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de março de 2011.

Hely Tarqüínio, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2011

ATA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Às  9h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  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 as

obras do Programa de Requalificação Urbana e Ambiental e Controle de Cheias do

Córrego Ferrugem e os direitos dos cidadãos e comunica o recebimento da seguinte

correspondência:  ofícios  dos  Srs.  José  Jacinto  Neto,  solicitando  tomada  de

providências com relação a falta de infraestrutura do Bairro Landi, no Município de

Ribeirão das Neves; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça Coordenador

do  CAO -  Direitos  Humanos,  comunicando  sua  impossibilidade  de  comparecer  à

audiência  pública  em  23/3/2011;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Cláudio Renato

dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  e  Lafayette  de

Andrada,  Secretário  de  Defesa Social  (17/3/2011);  Leonardo Mesquita  Cavalcanti,

Ouvidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (substituto); Márcio Heli de

Andrade, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado; e Emílio Carlos Walter,

Promotor de Justiça (18/3/2011). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir  os Srs. Pedro Paulo Ferreira dos Santos, Gerente da Obra do

Arrudas  e Córrego Ferrugem, representando Gerson Barros  de  Carvalho,  Diretor-

Geral do Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop -; Valter

Vilela  Cunha,  Gestor  de  Empreendimento  de  Grande  Porte  -  Meta  2014,

representando Ricardo Augusto Simões Campos, Diretor-Presidente da Companhia

de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG; Vereador Arnaldo Luiz de Oliveira, da

Câmara Municipal de Contagem, 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.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados
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Adelmo Carneiro Leão e Carlin Moura. Logo após, a Presidência passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Comparecem à reunião os Deputados Paulo Lamac e

Duarte Bechir (substituindo o Deputado Antônio Genaro, por indicação da Liderança

do  BPS).  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 Tenente Lúcio em que

solicita  seja realizada visita  conjunta  da  Comissão e  da  Comissão de Segurança

Pública à 16ª Delegacia Regional de Segurança Pública de Uberlândia; Fred Costa

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  conjunta  da  Comissão  e  da  Comissão de

Participação Popular para debater a situação do Projeto Memorial da Anistia Política

do Brasil; Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

em Ribeirão das Neves, para obter esclarecimentos sobre a construção de um novo

complexo prisional nessa cidade; Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para apresentar à Comissão as ações referentes a campanha de

combate a pedofilia  no Brasil,  promovidas pela empresa de telefonia OI,  entre as

quais o cartão de telefone fixo com mensagem alusiva ao tema; Durval Ângelo (7) em

que solicita seja realizada visita da Comissão, juntamente com entidades de direitos

humanos, às ocupações Camilo Torres e Irmã Dorothy, nesta Capital, para averiguar

a situação em que se encontram seus moradores; seja realizada reunião de audiência

pública para debater a série de assassinatos não esclarecidos no Município de Ouro

Preto, no período de dezembro de 2010 a janeiro de 2011,  quando foram mortos

cinco jovens na região dos Bairros Santa Cruz e Padre Faria; seja realizada reunião

de  audiência  pública  para  debater  a  violação  de  direitos  dos  moradores  da

Comunidade  Quilombola  Povoado  Pimentel,  localizada  no  Município  de  Pedro

Leopoldo; seja realizada reunião de audiência pública, no Município de Itamarandiba,

para debater a possível violação de direitos dos moradores do perímetro do Parque

Estadual Serra Negra; seja realizada reunião de audiência pública para debater as

violações de direitos  humanos sofridas por  policiais  civis  e militares,  membros do

Corpo  de  Bombeiros,  Agentes  Penitenciários  e  seus  familiares,  bem  como  para
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discutir a morte de policiais; seja realizada reunião de audiência pública para debater

a denúncia de Eduardo Antônio da Silva, vítima de agressão por parte de policiais

militares; e seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de debater a

violação de direitos dos herdeiros da família Abreu, que lutam por indenização em

virtude  de  desapropriação  para  a  construção  da  Cidade  Industrial  de  Contagem.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2011.

Durval Ângelo, Presidente. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar  a denominação de Escola Estadual  Professora  Antônia Bernardo Rodrigues à

escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de Carlos Chagas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada,

cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

conforme preceitua o art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3/2011  pretende  dar  a  denominação  de  Escola  Estadual

Professora  Antônia  Bernardo Rodrigues à escola  estadual  de  ensino  fundamental

localizada na Rua Vereador José dos Santos Franco, nº 310, Centro, no Município de

Carlos Chagas.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que, em reunião realizada em 20/7/2010, homologou, pela maioria dos votos

de  seus  membros,  a  indicação  do  nome  Escola  Estadual  Professora  Antônia

Bernardo Rodrigues para essa unidade de ensino.
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Cabe  ressaltar  que  a  homenageada  notabilizou-se  nessa  comunidade  por  sua

figura magistral  e marcante, sempre alegre, solícita e pronta a servir  a todos.  No

papel  de  professora  pioneira  na  região,  atuou  por  47  anos  ministrando  seus

ensinamentos e esteve sempre à frente dos movimentos locais. 

Deixou,  como  inspiração  e  legado  para  a  sua  comunidade,  seu  exemplo  de

professora guerreira, dedicada e capaz de lutar e vencer as dificuldades em nome da

educação. 

Como  forma  de  reconhecimento  a  seus  serviços  em  favor  da  educação,

consideramos  meritória  a  escolha  do  nome  da  Professora  Antônia  Bernardo

Rodrigues para denominar o educandário situado no Município de Carlos Chagas.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3/2011, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 46/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Amor ao Próximo – Inclusão Digital, com

sede no Município de Itabirito.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora cabe a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição, conforme preceitua o

art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  46/2011  tem  por  escopo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Amor ao Próximo – Inclusão Digital, com sede no Município de Itabirito,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural,

assistencial, desportivo e de estudo e pesquisa.

A  instituição  tem  como  objetivos  lutar  para  a  concretização  do  direito  e  das
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oportunidades de acesso à educação e à informatização; promover gratuitamente a

educação e a inclusão digital; realizar atividades extracurriculares, como colônias de

férias, jardinagem, atividades culturais e esportivas; desenvolver suas ações de forma

inovadora  e  comprometida  com  o  atendimento  às  necessidades  para  o

desenvolvimento das crianças e dos adolescentes; fomentar intercâmbios, produção

de pesquisas e publicações, bem como eventos, visando à difusão do conhecimento

digital;  e assessorar outras organizações sem fins lucrativos que atuem em áreas

afins.

Pela relevância do trabalho desenvolvido, consideramos que a entidade em análise

merece o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 46/2011, em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 180/2011

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 Cultural,  Artística,  Folclórica  e

Esportiva  de  Conceição da Aparecida  –  Acafoleca  –,  com  sede  no  Município  de

Conceição da Aparecida.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora cabe a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  180/2011  tem  por  escopo  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Cultural,  Artística, Folclórica e Esportiva de Conceição da Aparecida –

Acafoleca –, com sede no Município de Conceição da Aparecida, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem  como finalidade a  prática  da  cultura
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artística e folclórica, visando à sua defesa, preservação e valorização, bem como o

incentivo à prática desportiva.

Na  consecução  de  seus  propósitos,  a  instituição  luta  pela  preservação  do

patrimônio cultural, artístico e folclórico, especialmente aquele relacionado à cultura

popular da região; estimula novas formas de expressão cultural; promove pesquisas,

estudos  e  debates  sobre  temas  de  interesse  de  seus  associados;  comemora

anualmente a Semana do Folclore; e fomenta a prática desportiva em todas as suas

modalidades.

Dessa forma, incentiva as pessoas, por meio do esporte e da cultura, a se tornarem

agentes de sua própria transformação, além de colaboradores na construção de uma

sociedade mais justa e solidária, razão pela qual é meritória a intenção de se lhe

conceder a pretendida declaração de utilidade pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 180/2011, em

turno único.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 448/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 187/2007, “dispõe sobre a exploração de

loteria de números no Estado de Minas Gerais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação
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O projeto em análise tem o escopo de disciplinar, no Estado, a exploração da loteria

numérica denominada “jogo do bicho”. Para tanto, a proposição prevê a competência

da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude para autorizar a exploração

dessa modalidade de loteria e estabelece os requisitos para o cadastramento dos

interessados.  Prevê,  ainda,  a  criação  de  uma câmara  de  regulação  da  atividade

lotérica,  a  qual  será  composta  por  cinco  representantes  dos  exploradores

autorizados,  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e  um

representante da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude, que a presidirá. 

Ora,  a  Constituição  da  República,  no  art.  22,  XX,  determina  explicitamente  a

competência privativa da União para legislar sobre “sistema de consórcios e sorteios”,

expressão genérica que abrange várias modalidades de sorteios, entre as quais se

destaca a  loteria  numérica  popularmente  conhecida como “jogo do bicho”.  Se tal

prerrogativa é privativa da União, não cabe aos demais entes da Federação (Estados

e Municípios)  editar  normas jurídicas sobre  a matéria,  sob pena de se afrontar  o

supracitado preceito constitucional. Para que o Estado possa legislar sobre o tema

em questão, é indispensável que lei complementar federal o autorize expressamente,

conforme dispõe o parágrafo único do citado art. 22 da Carta Magna. 

Nesse ponto, é oportuno salientar que o Supremo Tribunal Federal, em diversas

ocasiões, declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que disciplinava o serviço

de loterias e bingos, deixando claro que tal competência é privativa da União. Assim,

no  julgamento  da  ADI  3.183,  de  10/8/2006,  o  referido  Tribunal  decidiu  que  “são

inconstitucionais, por ofensa à competência da União para legislar sobre sistema de

consórcios  e  sorteios  (art.  22,  XX,  da  CF),  os  decretos  que compõem o sistema

normativo regulamentador do serviço de loterias e bingos no Estado de Mato Grosso

do Sul”. Essa decisão foi publicada no “Diário da Justiça” de 20/10/2006.

Em outra oportunidade, o Pretório Excelso manifestou-se da seguinte forma sobre a

matéria:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Criação de serviço de loteria por lei estadual

(Lei  nº  8.118/2002,  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte).  Vício  de  iniciativa.

Competência privativa da União. Expressão ‘sistema de consórcios e sorteios’ (CF,

art. 22, XX) inclui serviço de loteria. Proibição dirigida ao Estado-membro prevista no
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Decreto-lei  nº  204/2007.  Precedente:  ADI  2.847/DF,  Rel.  Min.  Carlos  Velloso,  DJ

26/11/04, Tribunal Pleno. ADI 2.690, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 7/6/06,

DJ de 7/6/06)”.

Após várias decisões nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula

Vinculante nº 2, de 2007, cujo teor é o seguinte: “É inconstitucional a lei  ou o ato

normativo estadual que disponha sobre loterias e jogos de bingo”. Essa súmula, que

depende da aprovação de dois terços dos membros do Tribunal, tem efeito vinculante

em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e

indireta, nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal), nos termos do

“caput”  do  art.  103-A da  Constituição  da  República,  introduzido  pela  Emenda  à

Constituição nº 45, de 2004.

Verifica-se, portanto, que o projeto contém vício insanável de inconstitucionalidade,

uma vez que invade a competência normativa da União para disciplinar, por meio de

lei estadual, serviço de loteria numérica. 

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 448/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  André  Quintão  -  Duarte  Bechir  -  Cássio

Soares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 601/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei no 4.541/2010, tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Salinas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 17/3/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem, agora, a este órgão colegiado para 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

O  projeto  ora  desarquivado  tem  por  objetivo  conferir  a  necessária  autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de Salinas imóvel

com área de 14.950m2, situado nesse Município e registrado sob o no 16.598, a fls.

57/58 do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinas, bem

como a construção nele existente. 

Em sua versão original, o projeto prevê a transferência ao Município da área de

14.950m2 para a construção da sede da Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes –, embora apenas parte desse imóvel encontre-se sem utilização.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da Constituição mineira,

que exige autorização legislativa para a efetivação da transferência de domínio. No

âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,

inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e contratos

da administração pública,  em seu art.  17,  impõe,  além da referida  autorização,  a

necessidade de existência de interesse público devidamente justificado.

Nesse ponto, cabe lembrar que o bem será destinado às instalações da Unimontes,

o que beneficiará a comunidade acadêmica e estudantil dessa região, contribuindo

para a melhoria da prestação de serviços na área de educação superior.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art.  2º do projeto preceitua que o bem

reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 20 anos, contados da lavratura da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe esclarecer ainda que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –

Seplag –, por meio da Nota Técnica nº 532/2011, manifestou-se favoravelmente à

transferência de domínio pretendida, tendo em vista a concordância da Secretaria de

Estado  de  Educação,  órgão  ao  qual  o  imóvel  está  vinculado,  que  levou  em

consideração a inexistência de projetos sociais do Estado para utilização do imóvel e

os benefícios que sua transferência trará para a população. 

Ressalta,  entretanto,  que são necessárias  alterações  no texto  da  proposição,  a

saber, a doação diretamente à Unimontes e a retificação da área a ser doada, restrita

a 3.500m2, a ser desmembrada da área total de 14.950m2, uma vez que o restante do

terreno continuará abrigando a Escola Estadual Professor Elídio Duque.
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Por essa razão, o autor apresentou a este relator proposta de alteração do projeto

de lei, destinando parte da área total, compreendendo 3.500m2, para a construção do

câmpus da Unimontes, visando ao melhor aproveitamento do espaço existente em

benefício da comunidade. 

Dessa forma, embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei  em análise,

apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste parecer, que acata a proposta de

substitutivo apresentada pelo autor da matéria e as alterações sugeridas pela Seplag,

além de acrescentar anexo com a descrição exata da parte do imóvel a ser doada.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 601/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes – o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° – Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Estadual  de

Montes Claros – Unimontes – o imóvel constituído pela área de 3.500m² (três mil e

quinhentos  metros  quadrados),  conforme  descrição  no  Anexo  desta  lei,  a  ser

desmembrado de área com 14.950m² (quatorze mil novecentos e cinquenta metros

quadrados), situado no Município de Salinas, registrado sob o nº 16.598, a fls. 57/58

do Livro 3-T, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinas. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção do

câmpus da Unimontes. 

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de 20 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°. 

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2011)

A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente mede 127,70m

(cento e vinte e sete vírgula setenta metros),  confrontando com a Rua Duque de
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Caxias; do lado direito mede 24,76m (vinte e quatro vírgula setenta e seis metros),

confrontando com a Rua Ouro Preto; do lado esquerdo mede 30,00m (trinta metros),

confrontando com a Rua Oscar Martins Gandra; e pelos fundos mede 128,07m (cento

e vinte e oito vírgula sete metros), confrontando com o remanescente do terreno do

Estado,  perfazendo  uma  área  total  de  3.500m²  (três  mil  e  quinhentos  metros

quadrados).

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Delvito Alves, relator - Cássio Soares - André Quintão -

Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2011

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 29/3/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Inácio Franco e Paulo Guedes

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência:  Mensagem  nº  39/2011  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº

823/2011), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 5/2011 - Projetos de Lei nºs 824 a

870/2011 - Requerimentos nºs 316 a 329/2011 - Requerimentos dos Deputados Carlin

Moura,  Romeu  Queiroz  e  Célio  Moreira  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

Deputados Bosco e Carlin Moura; questão de ordem; discurso do Deputado Carlin

Moura; homenagem póstuma - Questões de ordem - Palavras do Sr.  Presidente -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro -  Inácio Franco -  Paulo Guedes -  Adelmo Carneiro Leão -  André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -

Antônio Júlio -  Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -  Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio -  João Leite - João Vítor  Xavier -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres

- Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

-  Tadeuzinho  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h11min,  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 Carlin  Moura, 2º-Secretário  “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Bosco, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 39/2011*

Belo Horizonte, 25 de março de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa

Egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Itueta o imóvel que especifica.

Originariamente, o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio do Estado a

título de doação municipal.

 A presente doação do Estado para o Município visa suprir  a demanda da rede

municipal de ensino, na busca de melhoria na prestação dos serviços relacionados à

educação, atendendo, assim, ao interesse público.

Na oportunidade, esclareço que o imóvel encontra-se desafetado, não existindo, por

parte do Estado, interesse em sua ocupação.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 823/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itueta o imóvel que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itueta o imóvel

constituído pela área de 2.116,53m²,  situado no lugar  denominado Córrego Santa

Angélica,  s/nº,  Fazenda  Cremasco,  onde  funcionou  a  Escola  Estadual  “Santa

Angélica”, no Município de Itueta, registrado sob o nº 02, Matrícula nº 1.900, às fls. 81

do Livro nº 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis de Resplendor.

Art. 2º - O imóvel identificado no art. 1º destina-se ao funcionamento de escola do

Município de Itueta.

§ 1º  -  O imóvel  reverterá  ao patrimônio do Estado se,  no prazo de cinco anos

contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a

destinação prevista no “caput”.

§  2º  -  Cabe  ao  Município  comprovar  a  destinação  de  que  trata  o  “caput”  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG.

Art. 3º - A autorização contida no art. 1º tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

definido no § 1º do art. 2º, o Município de Itueta não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 36/2007)

Inclui  o  companheiro  ou  a  companheira  homossexual  como  dependente  do

segurado do IPSEMG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  O  art.  4º  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  25  de  março de 2002,  fica

acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 4º - ...............................

§  6º  - O companheiro ou a companheira homossexual  de servidor  ou servidora

poderá integrar o rol dos dependentes desde que comprovada a convivência e/ou a

dependência  econômica,  por  meio  da  apresentação  de,  no  mínimo,  dois  dos

seguintes documentos: 

I  -  declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o interessado

como seu dependente;

II - disposições testamentárias;

III  -  declaração  especial  feita  perante  tabelião  (escritura  pública  declaratória  de

dependência econômica);

IV - prova de mesmo domicílio;

V  -  prova  de  encargos  domésticos  evidentes  e  existência  de  sociedade  ou

comunhão nos atos da vida civil;

VI - procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

VII - conta bancária conjunta;

VIII  -  escritura  de  compra  e  venda  de  imóvel  pelo  segurado  em  nome  do

dependente;

IX  -  quaisquer  outros  documentos  que  possam  levar  à  convicção  do  fato  a

comprovar.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 11 de setembro de 2002.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A inclusão do companheiro ou companheira homossexual  no rol de

dependentes do segurado,  para fins  de pensão por  morte e auxílio-reclusão,  já  é

prevista  no  sistema geral  de  previdência,  desde  5/9/2002,  através  da  Orientação

Normativa SPS nº 02/02, do Ministério da Previdência e Ação Social, publicada em

11/9/2002.

No  Município  de  São  Paulo,  já  existe  também  normatização  que  beneficia  os
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companheiros  e as  companheiras  homossexuais,  desde que comprovada a união

estável mediante a apresentação de documentos.

Outros Estados já estão, igualmente, adaptando suas legislações, com base em

recente  decisão  do  STF  (PET  1984/RS),  proferida  nos  autos  da  suspensão  dos

efeitos da liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0,

ajuizada pelo Ministério Público Federal.

Entendemos  que  nossa  proposta  encontra  respaldo  legal  e  tem  por  escopo

reconhecer uma situação fática encontrada na sociedade mineira, corrigindo graves

injustiças previdenciárias vivenciadas pelos homossexuais, razão pela qual confiamos

na sua aprovação pelos nobres membros desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 824/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.047/2010)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Fronteira  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município  de  Fronteira  o

imóvel  com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  na  Fazenda

Pântano, no Município de Fronteira, registrado sob o nº 15.788, a fls. 266 do Livro 3-

AY, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à construção de

uma área pública de lazer.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Zé Maia

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 825/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.113/2009)

Disciplina a atividade de “lobby” e a atuação de grupos de pressão ou de interesse

e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública estadual

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei disciplina a atividade de “lobby” e a atuação de grupos de pressão

ou de interesse e assemelhados no âmbito dos órgãos e entidades da administração

pública estadual e dá outras providências.

Art. 2º - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:

I - decisão administrativa, qualquer deliberação de agente público que envolva:

a) a proposição, consideração, elaboração, edição, promulgação, adoção, alteração

ou rescisão de regulamento ou norma de caráter administrativo;

b) a realização de despesa pública ou a sua modificação; 

c) a formulação, o desenvolvimento ou a modificação de linha de atuação ou diretriz

política ou a sua aprovação ou rejeição;

d) a revisão, a reavaliação, a aprovação ou a rejeição de um ato administrativo;

e) a aposição de veto ou sanção a projeto de lei ou a ato legislativo equivalente;

f) a indicação ou escolha ou a designação ou nomeação de indivíduo para exercer

cargo,  emprego  ou  função  pública,  no  âmbito  do  respectivo  órgão  ou  poder

responsável pela decisão;

II - órgão público decisor, a unidade da administração pública estadual, de qualquer

nível, que seja chefiada por indivíduo dotado de capacidade de decisão autônoma;

III  -  entidade  representativa  de  grupo  de  interesse,  qualquer  pessoa  jurídica,

constituída segundo as leis  do País,  qualquer que seja  a sua natureza,  que seja

dirigida  por  indivíduo  ou  grupo  de  indivíduos,  subordinados  ou  não  a  instâncias

colegiadas, que tenham interesse na adoção de determinada decisão administrativa;

IV  -  recompensa,  qualquer  importância,  em  espécie  ou  sob  a  forma  de  bens,

recebida ou que possa ser recebida, de entidade representativa de grupo de interesse

ou de alguém que atue em defesa de interesse, por agente público, seu cônjuge ou
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companheiro ou qualquer de seus parentes, colaterais ou afins até o segundo grau; 

V  -  presente,  qualquer  bem  ou  serviço  ou  vantagem  de  valor  estimável  ou

inestimável que possa ser recebido, de entidade representativa de grupo de interesse

ou de alguém que atue em defesa de interesse, por agente público, seu cônjuge ou

companheiro ou qualquer de seus parentes, colaterais ou afins até o segundo grau;

VI  -  “lobby”  ou  pressão,  o  esforço  deliberado  para  influenciar  a  decisão

administrativa  ou  legislativa  em  determinado  sentido,  favorável  a  entidade

representativa de grupo de interesse ou a alguém que atue em defesa de interesse

próprio ou de terceiros ou em sentido contrário ao interesse de terceiros;

VII - lobista ou agente de grupo de interesse, o indivíduo, profissional liberal ou não,

a empresa, a associação ou entidade não governamental de qualquer natureza que

atue por meio de pressão dirigida a agente público, seu cônjuge ou companheiro ou

qualquer de seus parentes, colaterais ou afins até o segundo grau com o objetivo de

lograr  a  tomada  de  decisão  administrativa  ou  legislativa  favorável  ao  grupo  de

interesse que represente ou contrária ao interesse de terceiros, quando conveniente

ao grupo de interesse que represente; 

VIII  -  dirigente  responsável,  o  indivíduo  que  tenha  como  seu  encargo  adotar

decisão, em nome de órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,

que possa ser influenciada pela atuação de grupo de interesse ou de seus agentes. 

Art. 3º - As pessoas físicas e jurídicas que exercerem, no âmbito da administração

pública  estadual,  atividades  tendentes  a  influenciar  a  tomada  de  decisão

administrativa  ou  legislativa  deverão cadastrar-se perante  os  órgãos  responsáveis

pelo controle de sua atuação, aos quais caberá o seu credenciamento. 

§  1º  -  No  âmbito  do  Poder  Executivo,  caberá  à  Controladoria-Geral  do  Estado

promover o credenciamento de entidades de “lobby”.

§ 2º - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo, em igualdade de condições, às

pessoas jurídicas de direito privado ou público e aos representantes de secretarias e

órgãos  ou  entidades  da  administração  estadual  direta  ou  indireta,  bem  como às

entidades de classe de grau superior, de empregados e empregadores, autarquias

profissionais e outras instituições de âmbito nacional da sociedade civil no exercício

de  atividades  destinadas  à  defesa  de  interesses  junto  aos  órgãos  do  Poder
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Legislativo ou à prestação de esclarecimentos específicos junto a esses órgãos e

respectivos dirigentes responsáveis.

§ 3º - Cada órgão ou entidade poderá indicar até dois representantes, sendo um

titular  e  um suplente,  cabendo  ao  titular  a  responsabilidade,  perante  o  órgão  ou

entidade em que atue, por todas as informações ou opiniões prestadas ou emitidas,

quando solicitadas, pela entidade representada.

§  4º  -  Os  representantes  fornecerão  aos  dirigentes  responsáveis  subsídios  de

caráter técnico, documental, informativo e instrutivo.

§ 5º - Serão indeferidos a indicação e o cadastramento como representantes de

indivíduos que tenham, nos doze meses anteriores ao requerimento, exercido cargo

público  efetivo  ou  em  comissão  em  cujo  exercício  tenham  participado,  direta  ou

indiretamente,  da  produção  da  proposição  legislativa  objeto  de  sua  intervenção

profissional.

§ 6º - Caberá ao órgão competente, na forma de regulamento, expedir credenciais,

que deverão ser renovadas anualmente, a fim de que os representantes indicados

possam ter acesso às dependências dos órgãos públicos, excluídas as privativas dos

respectivos membros ou de autoridades superiores.

§ 7º -  Os credenciados, sempre que se dirigirem a agente público, declinarão o

nome da entidade que representem ou a cujo serviço estejam atuando. 

§ 8º - É obrigatória a participação dos representantes referidos no § 3º, no prazo de

cento e oitenta dias a contar do deferimento do registro, às suas expensas, em curso

de  formação  específico,  do  qual  constarão  como  conteúdos  mínimos  as  normas

constitucionais e regimentais aplicáveis ao relacionamento com o serviço público e

noções de ética e de métodos de prestação de contas.

Art. 4º - É vedado às pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o exercício de

atividades de “lobby” provocar ou influenciar a apresentação de proposição legislativa

com o propósito de vir a ser contratado para influenciar sua aprovação ou rejeição no

âmbito do Poder Legislativo.

Parágrafo  único  -  A infração  ao  disposto  no  “caput”  acarretará  a  cassação  do

credenciamento, sem prejuízo da apuração da responsabilidade criminal, na forma da

lei.
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Art. 5º - As pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o exercício de atividades

de  “lobby”  poderão  solicitar  aos  órgãos  da  administração  pública  estadual  dos

serviços Legislativo, Executivo e Judiciário a sua participação em audiência pública,

quando estiverem em fase de elaboração ou discussão de assuntos relacionados a

sua área de atuação.

§ 1º - Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto

de exame, o órgão promotor da audiência pública procederá de forma a possibilitar a

audiência das diversas correntes de opinião, observado o número máximo de seis

expositores, dando-se preferência a pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o

exercício  de  atividades  de  “lobby”  e,  em  caso  de  haver  mais  de  três  entidades

opositoras  ou  defensoras  que  solicitem  a  sua  participação  em  audiência,  a  sua

seleção deverá ser feita mediante sorteio entre todos os solicitantes.

§  2º  -  Na  hipótese  de  serem  convidadas  para  participar  de  audiência  pública

pessoas  físicas  ou  jurídicas  domiciliadas  fora  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, os convites deverão ser expedidos, no mínimo, cinco dias úteis antes da

sua realização.

Art. 6º - É defeso à autoridade responsável pela elaboração ou relatoria de proposta

de ato legislativo ou ato normativo em curso de elaboração ou discussão em órgão do

Poder  Executivo  ou  Legislativo  apresentar  relatório  ou  voto  diante  de  grupo  de

trabalho, comissão ou em Plenário sem que, tendo consultado ou atendido pessoa

física  ou  jurídica  credenciada  para  o  exercício  de  atividades  de  “lobby”,  haja

propiciado igual oportunidade à parte contrária ao interesse atendido ou prejudicado

pela matéria em exame.

Parágrafo único -  A consulta referida no “caput”  ocorrerá,  preferencialmente, em

audiência conjunta, cabendo à autoridade por ela responsável definir quanto à sua

conveniência e oportunidade.

Art. 7º - As pessoas credenciadas para o exercício de atividades de “lobby” deverão

encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, até o dia 31 de dezembro de cada ano,

declaração discriminando suas atividades, natureza das matérias de seu interesse e

quaisquer gastos realizados no último exercício relativos à sua atuação junto a órgãos

da administração pública estadual,  em especial  pagamentos a pessoas físicas ou
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jurídicas, a qualquer título, cujo valor ultrapasse 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais). 

§ 1º - Constarão da declaração a indicação do contratante e demais interessados

nos  serviços,  as  proposições  cuja  aprovação  ou  rejeição  sejam  intentadas  ou  a

matéria cuja discussão seja desejada.

§ 2º - Em se tratando de pessoas jurídicas prestadoras de serviço ou entidades sem

fins  lucrativos  de  caráter  associativo,  serão  fornecidos  dados  sobre  a  sua

constituição, sócios ou titulares, número de filiados, quando couber, e a relação de

pessoas físicas que lhes prestam serviços com ou sem vínculo empregatício, e as

respectivas  fontes  de  receita,  discriminando  toda  e  qualquer  doação  ou  legado

recebido no exercício cujo valor ultrapasse 1.000 (mil) Ufemgs.

§ 3º  -  As despesas efetuadas pelo  declarante  como publicidade,  elaboração de

textos,  publicação  de  livros,  contratação  de  consultoria,  realização  de  eventos,

inclusive sociais, e outras atividades tendentes a influir no processo legislativo, ainda

que realizadas fora da sede dos órgãos e poderes estaduais, deverão constar de sua

declaração, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria contábil firmado por

empresa especializada ou profissional habilitado.

§ 4º - O Tribunal de Contas do Estado divulgará relatório dos elementos referidos

neste artigo até o dia 31 de março do exercício seguinte. 

§ 5º - A omissão de informações, a tentativa de omitir ou ocultar dados ou confundir

importará  a  cassação  do  credenciamento,  ou  a  constatação  de  qualquer

irregularidade  ou  omissão  nas  informações  prestadas,  acarretará  a  pena  de

advertência  e,  em  caso  de  reincidência,  a  cassação  do  credenciamento,  sem

prejuízo, quando for o caso, do encaminhamento das peças e elementos pertinentes

ao Ministério Público para as providências cabíveis.

§  6º  -  Constatada  a  ocorrência  de  abuso  de  poder  econômico,  será  a

documentação encaminhada ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para

a apuração e repressão da ocorrência, nos termos da Lei nº 4.137, de 10 de setembro

de 1962.

§ 7º - As pessoas referidas neste artigo deverão preservar, pelo período de cinco

anos  após  a  apresentação  da  prestação  de  contas,  todos  os  documentos
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comprobatórios  da  realização  das  despesas  referidas  no  §  3º  e  disponibilizá-las,

sempre que solicitado, ao Tribunal de Contas do Estado.

Art. 8º - A qualquer momento, as pessoas físicas e jurídicas credenciadas para o

exercício  de  atividades  de  “lobby”  poderão  ser  convocadas  pelo  Presidente  ou

membros do Poder Legislativo, por meio da Mesa ou das comissões de mérito da

Casa, pelo Controlador- Geral do Estado e pelo Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, para prestarem esclarecimento sobre suas atuações ou meios empregados

em suas atividades.

Art. 9º - Constitui ato de improbidade, sujeito às penas do art. 12, I, da Lei nº 8.429,

de 2 de junho de 1992,  e Lei  nº  15.297,  de 6/8/2004,  a  percepção,  por  servidor

público  ou  agente  político,  de  qualquer  vantagem,  doação,  benefício,  cortesia  ou

presente  com valor  econômico que possa afetar  o  equilíbrio  e  a  isenção no  seu

julgamento, ou que caracterize suborno ou aliciamento, concedido por pessoa física

ou  jurídica  que  exerça  atividade  destinada  a  influenciar  a  tomada  de  decisão

administrativa ou legislativa.

§ 1º - Até que resolução do Tribunal de Contas do Estado fixe o valor econômico a

ser considerado para os fins do disposto no “caput”, será considerado para tanto o

valor correspondente a 500 (qüinhentas) Ufemgs. 

§  2º  -  A infração  ao  disposto  neste  artigo  acarretará  a  aplicação  da  pena  de

demissão a bem do serviço público, prevista no art. 132, inciso IV, da Lei nº 8.112, de

1990.

Art. 10 - Não se aplica o disposto nesta lei a indivíduos que atuem sem pagamento

ou remuneração por qualquer pessoa física ou jurídica e em caráter esporádico e com

o propósito de influenciar o processo legislativo em seu interesse pessoal, ou que se

limitem  a  acompanhar  sessões  de  discussão  e  deliberação  no  âmbito  do  Poder

Legislativo, ou em órgãos colegiados do Poder Executivo ou Judiciário, ou a quem for

convidado,  em  razão  de  sua  atuação  profissional,  prestígio  ou  notoriedade  para

expressar  opinião  ou  prestar  esclarecimentos  em  audiência  pública  diante  de

comissão ou do Plenário, mediante convite público de dirigente responsável.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.
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Almir Paraca

Justificação: "Lobby " é um termo de origem inglesa que significa "ante-sala, ou sala

de espera, local onde os representantes dos agricultores do Estado americano da

Virgínia  se  reuniam  à  espera  de  uma  audiência  com  os  parlamentares  para

reivindicarem e negociarem seus interesses”.

“Lobby”,  em  sentido  atual,  diz  respeito  a  uma  forma  de  pressão  política  da

sociedade  sobre  a  esfera  pública,  a  fim  de  reivindicar  o  atendimento  de  seus

interesses. Inobstante esta apertada síntese, deve-se reconhecer que o “lobby” é um

ato complexo, que envolve uma série de providências, como mostra Luiggi Graziano:

“Fazer ‘lobby’ não é apenas exercer pressão. A pressão é o último estágio de um

processo multifacetado que inclui reunir informações, preparar projetos de política e

uma estratégia adequada para a defesa desses projetos, procurar aliados e outras

providências".

O “lobby”  ganhou, com o tempo, inegável sentido pejorativo, sendo associado a

práticas  heterodoxas  de  negociação  política,  como  o  tráfico  de  influência  e  o

pagamento de propinas. Mas, como afirma o mesmo autor, o “lobby”, tecnicamente,

não é ato de corrupção: “Fazer ‘lobby’ não é corrupção. Apesar de algumas ‘áreas

cinzentas’, há uma clara percepção entre os representantes de interesses privados e

as autoridades públicas dessa diferença. Não surpreende, portanto, que a área na

qual o ‘lobby’ e a corrupção se interpenetram de maneira mais perigosa seja a do

financiamento de campanhas eleitorais (...). O ‘lobby’ é a representação política de

interesses em nome e em benefício de clientes identificáveis por intermédio de uma

panóplia de esquemas que, em princípio, excluem a troca desonesta de favores”. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, inúmeras proposições têm

tentado regulamentar a atuação dos “lobbies” na administração federal. A proposição

que mais perto chegou desse propósito foi o Projeto de Lei nº 6.132, de 1990 (Projeto

de Lei nº 203, de 1989), de autoria do então Senador Marco Maciel. O projeto chegou

a ser aprovado pelo Senado Federal, mas, nas Comissões de Constituição e Justiça

e  de  Redação  da  Câmara  dos  Deputados,  recebeu  parecer  pela  sua

inconstitucionalidade em face dos arts. 51, III e IV, e 52, XII e XIII da Constituição. 

Veja-se, a propósito, a análise do ex-Senador Marco Maciel sobre o tema:
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“Como no Brasil não existe legislação a respeito, a prática de interesses que são

ilegítimos  terminou  confundida  com  a  dos  interesses  legítimos.  Isso  se  deve,

sobretudo, à circunstância de que a palavra “lobby” sofreu no País uma conotação

pejorativa,  muito  embora  haja  uma  distinção  entre  grupos  de  interesse,  não

formalizados,  grupos  de  pressão,  que  são  formalizados,  e  em  geral  defendem

interesses  corporativos,  e  “lobbies”,  que  exercem  essa  mesma  atividade

profissionalmente.  Resultado:  terminamos  satanizando  a  participação,  mesmo  se

legítima, e santificando a manifestação, mesmo que ilegítima”. 

Entendeu naquela ocasião a Câmara dos Deputados que as atividades de “lobby”

no Poder Legislativo somente poderiam ser reguladas por  meio de resolução, por

tratar-se de matéria tipicamente afeta à organização e ao funcionamento de cada

uma das Casas do Congresso Nacional. Segundo o mesmo raciocínio, o “lobby” nem

sequer poderia ser objeto de decreto legislativo que disciplinasse a matéria no âmbito

das  duas  Casas,  pois,  nesse  caso,  haveria  interferência  recíproca  entre  elas,

reduzindo a autonomia administrativa de cada uma.

É  oportuno  que  voltemos  nossa  atenção  para  este  assunto,  propondo,  neste

momento, uma reflexão e apresentando uma proposição que afaste o óbice apontado

na Câmara dos Deputados, como fez também o nosso companheiro Deputado Carlos

Zarattini, do PT de São Paulo, novamente naquela Casa. Tal projeto deve conduzir-

nos a um resultado suficiente no plano jurídico, disciplinando a conduta e a atuação

de pessoas físicas e jurídicas que pretendam influenciar o processo legislativo, ou a

tomada  de  decisões,  ou  a  implementação  de  atos  administrativos  em  todos  os

setores da administração pública.

A experiência internacional, notadamente nos EUA, Inglaterra, França e México, em

anos recentes, demonstra a importância crescente do “lobby” no Parlamento. Para

inúmeros  parlamentares,  cidadãos  e  estudiosos,  o  “lobby”  é  parte  essencial  da

democracia,  pois  possibilita  que,  com  transparência,  os  grupos  de  pressão  e  de

interesse  possam  atuar  organizadamente  e  que,  com  menores  custos,  todos  os

setores da sociedade possam fazer uso de estruturas profissionais destinadas a levar

suas  opiniões  e  posicionamentos  aos  congressistas,  em  benefício  do  processo

legislativo e de sua segurança.
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Além do mais, o desenvolvimento da sociedade civil reclama a institucionalização

desses mecanismos, sujeitos ao controle da própria sociedade. Por isso, em países

que há mais tempo se preocuparam com a regulação das atividades de “lobby”, os

instrumentos de controle são rigorosos. No Congresso dos Estados Unidos, mais de

3.700 entidades registradas atuam regularmente no “lobby”, cadastrando previamente

seus  representantes  e  prestando  contas  semestralmente  de  suas  atividades,  dos

recursos  que  recebem  e  para  que  os  destinam.  Veda-se  o  uso  de  presentes,

cortesias, gentilezas e favores para congressistas como instrumento de corrupção e

asseguram-se meios de tratamento igualitário aos grupos de pressão no processo

decisório no Legislativo.

Limita-se a conduta dos lobistas, e dos próprios servidores públicos, para que não

haja  abusos  nem  tampouco  conflitos  de  interesse.  Garante-se  a  idoneidade  do

processo e a responsabilização daqueles que não observarem as suas normas.

Iniciativas recentes no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal têm

procurado reabrir essa discussão, motivadas por importante oportunidade oferecida

pelos casos noticiados pela imprensa e pela aprovação do Código de Ética e Decoro

Parlamentar  nesta  Casa.  O  Projeto  de  Resolução  nº  87,  de  2000,  do  Deputado

Ronaldo Vasconcelos, e o Projeto de Resolução nº 23, de 1995, do Deputado Aroldo

Cedraz,  assim  como o  Projeto  de  Resolução nº  72,  do Senador  Lúcio  Alcântara,

trafegam nessa direção, mas ainda de maneira ainda pouco suficiente. 

Por  isso,  entendemos  conveniente,  necessário  e  oportuno  apresentar  esta

proposição,  que  dá  ao  tema  tratamento  consistente  com  o  que  a  experiência

internacional  aponta  como  recomendável,  mas  acolhendo,  também,  as  propostas

contidas  nas  proposições  citadas,  que,  embora  simplificadas,  contemplam  as

medidas essenciais para a regulamentação do “lobby” no âmbito da administração

estadual. 

O tema, aliás, reveste-se de muito maior atualidade na medida em que casos de

corrupção, envolvendo relações promíscuas entre representantes do setor privado e

do  setor  público,  comprometem  a  idoneidade  do  processo  decisório.  A  revista

“Exame”, em junho de 2005, publicou extensa reportagem que dá a dimensão do

problema. Claro está, portanto, que a regulamentação da atividade, embora tardia, é
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indispensável. 

Portanto, para que se supere essa deficiência no ordenamento estadual e para que

possamos construir uma história de moralização, aperfeiçoamento e publicização do

“lobby” junto aos serviços Legislativo, Executivo e Judiciário estaduais, requeremos o

apoio dos nossos respeitáveis colegas para a rápida tramitação e aprovação desta

proposição, sempre em discussão e em sintonia com a sociedade, a quem devemos

todos os esforços em nossos empreendimento políticos e legislativos, empenhando-

nos em dar transparência e conhecimento cada vez mais amplo de todos os atos da

administração pública, que a ela deve prestar contas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 826/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.312/2007)

Dispõe sobre a eliminação gradual do uso do fogo em plantação de cana-de-açúcar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a eliminação gradual do uso do fogo em plantação de

cana-de-açúcar, como método para eliminar a palha e facilitar a colheita.

Art.  2º  -  O  uso  do  fogo  em  plantação  de  cana-de-açúcar,  como método  para

eliminar  a palha e facilitar  a colheita,  deve ser  gradualmente reduzido,  até  a sua

completa eliminação, nos prazos indicados nos Anexos 1 e 2, contados a partir da

publicação desta lei.

§  1º  -  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  à  área  de  cada  imóvel  rural,

independentemente de estar vinculado a uma unidade agroindustrial.

§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica a área plantada com até 150ha (cento e

cinqüenta hectares), que pertença e seja colhida pelo fornecedor da cana-de-açúcar,

sem o auxílio de unidade agroindustrial, empresa a ela coligada ou terceiro.

Art.  3º - Fica proibida a queima da palha da cana-de-açúcar,  após a publicação

desta lei, a menos de:

I - um quilômetro do perímetro urbano e de reserva ou área indígena;

II - 100 (cem) metros da área de domínio de subestação de energia elétrica;
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III - 50 (cinqüenta) metros de unidade de conservação, contados a partir de aceiro

com 6 (seis) metros de largura;

IV - 25 (vinte e cinco) metros da área de domínio de estação de telecomunicações,

contados a partir de aceiro com 3 (três) metros de largura;

V - 15 (quinze) metros da faixa de segurança de linha de transmissão e distribuição

de energia elétrica, contados a partir de aceiro com 3 (três) metros de largura;

VI - 15 (quinze) metros da faixa de domínio de ferrovia, rodovia ou estrada vicinal,

contados a partir de aceiro com 3 (três) metros de largura;

IX -  6 (seis) metros, que devem ser mantidos como aceiro,  da divisa de imóvel

confrontante pertencente a terceiro;

X -  2 (dois)  quilômetros da área patrimonial de aeródromo público e a partir  da

circunferência  com  raio  igual  a  11  (onze)  quilômetros  tomando  como  ponto  de

referência o centro geométrico da pista de pouso e decolagem.

Parágrafo  único  -  A  largura  dos  aceiros  pode  ser  ampliada  pela  autoridade

ambiental quando recomendado pelas condições climáticas, topográficas ou outras

condições ambientais.

Art. 4º - O responsável pela queima da palha da cana-de-açúcar deve:

I - realizar o aceiramento da área a ser queimada, observado o disposto no art. 3º

desta lei;

II  -  realizar  a  queima  em  dia  e  horário  e  sob  condições  meteorológicas  que

assegurem o máximo de controle ao processo e facilitem a dispersão dos poluentes

na  atmosfera,  de  acordo  com  critérios  estabelecidos  pelo  órgão  ambiental

competente;

III  -  dar  ciência  formal  aos  confrontantes  da  intenção  de  realizar  a  queima,

informando que a data,  hora de  início  e local  será confirmada com antecedência

mínima de quarenta e oito horas;

IV - dar ciência formal, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, da data,

hora  de  início  e  local  da  queima  aos  confrontantes,  à  autoridade  ambiental

competente, ao Corpo de Bombeiros e, quando for o caso, à autoridade responsável

por aeródromo ou rodovia;

V  -  sinalizar,  quando  for  o  caso,  rodovia  e  estrada  vicinal,  de  acordo  com  as
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determinações da autoridade responsável por elas;

VI - manter equipe de vigilância treinada e equipada para controlar a propagação do

fogo;

VII - acompanhar a queima até a completa extinção do fogo.

Parágrafo  único  -  Quando  o  requerimento  para  a  queima é  feito  por  grupo  ou

agroindústria,  o  responsável  pelas  providências  de  que trata  este  artigo  é  o  seu

subscritor.

Art. 5º - É vedado o emprego do fogo, em uma única operação de queima, em área

contígua superior a 500ha (quinhentos hectares).

Art. 6º - A queima da palha da cana-de-açúcar depende de autorização ambiental.

Parágrafo único -  A autorização ambiental  para a queima da palha da cana-de-

açúcar tem validade de um ano, correspondendo a uma safra.

Art. 7º - O requerimento de autorização, para cada imóvel, deve ser instruído com:

I - prova da propriedade ou posse do imóvel, ou contrato que autorize o requerente

a explorá-lo;

II - cópia de licença para supressão de vegetação, quando legalmente exigível;

III - planta do imóvel, referida a coordenadas geográficas, delimitando:

a) o perímetro;

b) as áreas de preservação permanente;

c) a área da reserva legal;

d) as unidades de conservação, se inseridas na zona de amortecimento;

e) a área cultivada com cana-de-açúcar;

f) a área cultivada onde não mais se efetua a queima, nos termos desta lei;

g) os talhões objeto do requerimento;

IV - carta do IBGE, na escala de 1:50.000, pelo menos, indicando, com precisão de

coordenadas, a localização do imóvel;

V - imagem de satélite do local do imóvel, situando-o no seu contexto, devendo a

imagem retratar o entorno do imóvel numa extensão de, no mínimo 5.000m (cinco mil

metros);

VI - comunicação de queima controlada.

§  1º  -  Sendo  contíguos  os  imóveis,  o  requerimento  de  autorização  pode  ser
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instruído com uma única planta, observadas a exigências fixadas, sendo que cada

imóvel deverá ser referido à respectiva matrícula ou ao documento imobiliário a que

corresponder.

§ 2º - O requerimento para a queima pode ser apresentado individualmente pelo

titular do imóvel, por grupo de titulares ou por agroindústria que mantenha com um

único ou diversos titulares contrato de arrendamento, parceria ou outro instrumento

hábil a garantir o fornecimento de cana-de-açúcar para sua atividade.

§ 3º - Caso o requerimento seja feito por grupo de titulares ou agroindústria, cabe

ao seu responsável efetuar a comunicação de queima.

§ 4º - O requerimento será instruído com procuração específica, quando efetuado

por terceiro, pessoa física ou jurídica.

§  5º  -  Considera-se  comunicação  de  queima  a  declaração  do  respectivo

responsável, sob as penas da lei, de atendimento das exigências fixadas nos arts. 3º

e 4º desta lei.

Art. 8º - A autoridade ambiental determinará a suspensão da queima quando:

I - forem constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas

desfavoráveis;

II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, de acordo com o

estabelecido na legislação vigente;

III  -  os  níveis  de  fumaça comprometerem ou colocarem em risco as  operações

aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte.

Art. 9º - A autoridade ambiental proibirá a queima em caso de:

I - interesse e segurança públicos;

II - descumprimento das normas ambientais.

Art. 10 - Não será renovada a autorização para a queima:

I - quando não forem cumpridos os prazos e as etapas fixados no art. 2º e demais

regras previstas nesta lei.

II - quando a queima anterior tiver se alastrado descontroladamente por culpa ou

dolo do responsável.

Art. 11 - A autorização será expedida no prazo de quinze dias, a contar da data em

que for protocolado o requerimento, salvo se houver exigência a ser cumprida pelo
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interessado, momento a partir do qual passará a fluir o prazo que sobejar.

Parágrafo único - A autorização ambiental, no caso de imóvel limítrofe a unidade de

conservação, somente será emitida após vistoria técnica que ateste a conformidade

das informações constantes do requerimento com o disposto nesta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Almir Paraca

Anexo 1 - Cronograma de eliminação do uso do fogo em plantação de cana-de-

açúcar localizada em área mecanizável.

* - O Anexo 1, contendo o cronograma de eliminação do uso do fogo em plantação

de  cana-de-açúcar,  localizada  em  área  mecanizável,  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 31.3.2011.

Anexo 2 - Cronograma de eliminação do uso do fogo em plantação de cana-de-

açúcar localizada em área não mecanizável.

* - O Anexo 2, contendo o cronograma de eliminação do uso do fogo em plantação

de cana-de-açúcar, localizada em área não mecanizável, foi publicado no “Diário do

Legislativo”, de 31.3.2011.

Justificação:  A cultura da cana-de-açúcar  é uma das  mais  importantes  do  País,

tanto pela área que ocupa como do ponto de vista econômico, social e ambiental.

Uma das práticas de manejo mais generalizada na cultura da cana é a queima da

palha para facilitar a colheita. Esta operação prejudica seriamente o meio natural de

crescimento da cultura, afetando as condições normais do sistema solo-água-planta-

atmosfera.

Entre  os  prejuízos  causados  ao  agroecossistema  da  cana-de-açúcar,  podemos

citar:

a) Redução da produtividade dos colmos. Estudos têm indicado que a produção das

plantações de cana-de-açúcar sem queima chega a superar em 25% a produção das

plantações com queima.

b) Perda de nutrientes com a queima da palha. Vários estudos demonstram que, no

Brasil, a média de produção de palha em canavial varia de 10 a 20 toneladas por

hectare de matéria seca. A queima elimina praticamente todo esse material, com o
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qual são devolvidos à atmosfera, além de nitrogênio e enxofre, de 13 mil a 24 mil

quilos por hectare por ano de CO2. Em relação ao nitrogênio, com a queima da palha

são  perdidos  de  33  a  60kg  do  elemento  por  hectare  por  ano,  dependendo  da

produtividade do canavial. Essas perdas de nitrogênio no Brasil equivalem a 373 mil

toneladas de uréia por ano (100 milhões de dólares), o que corresponde a 70% do

total de nitrogênio que se aplica anualmente na área canavieira nacional. Em relação

ao enxofre,  com a queima da palha  são perdidos anualmente  de  15  a 25kg por

hectare desse nutriente, o que está levando ao empobrecimento do solo em relação a

esse  elemento  e  à  dependência  do  uso  de  adubos  com  enxofre  na  cultura.  A

manutenção da palha também aumenta os teores de magnésio e potássio e reduz os

teores de alumínio, que é um elemento tóxico.

c)  Perda dos  benefícios  decorrentes  da  manutenção  da cobertura  do  solo  pela

palha. A palha que cobre o solo após a colheita da cana crua vai se degradando ao

longo  do  ciclo  das  plantas.  A presença da palha  impede o  crescimento  de  ervas

daninhas, o que permite a redução significativa do uso de herbicida que, na cultura

com queima, é prática obrigatória, favorece a infiltração da água no solo, diminuindo o

escoamento superficial e a erosão, especialmente das áreas de maior inclinação, e

protege o solo da excessiva evaporação de água e da radiação solar.

d) Destruição dos organismos que fazem o controle biológico de pragas e doenças.

e) Degradação de características físco-químicas do solo.

Além desse problemas, a queima da palha da cana-de-açúcar  libera gases que

contribuem para o efeito estufa e fuligem, o que causa incômodo e prejuízo à saúde

da população local.  Convém lembrar ainda que a palhada pode ser usada para a

geração de energia nas usinas.

Este projeto tem por finalidade a redução gradual do uso do fogo para a queima até

a sua completa eliminação, e, em vista das razões expostas, solicitamos o apoio de

nossos pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Meio Ambiente para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento

Interno.



2011
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 827/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.220/2007)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto

de Desenvolvimento  do  Norte  e Nordeste  de Minas Gerais  -  Idene -  e dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se o seguinte inciso III ao parágrafo único do art. 2º da Lei nº

14.171, de 15 de janeiro de 2002.

“Art. 2º - (...)

III - O Município Arinos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Almir Paraca

Justificação: Por intermédio da Lei Complementar Federal nº 125, de 3/1/2007, o

governo  federal,  sabidamente,  reimplantou  a  Sudene,  órgão  essencial  para  o

desenvolvimento da Região Nordeste do País e de grande parte do Estado de Minas

Gerais.

Em nosso Estado, o Idene tem finalidade semelhante, qual seja o desenvolvimento

econômico e social das regiões mais carentes. No entanto, o Município de Arinos,

incluído  pelo  governo  federal  na  área  de  atuação  da  Sudene,  ainda  não  estão

contemplados pelo Idene, o que motiva a apresentação do projeto em tela, visando a

inclui-lo na área de atuação da autarquia estadual.

Pela importância da matéria, contamos com o apoio e a aprovação do projeto pelos

nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 828/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.815/2009)

Dispõe sobre a Política de Fomento à Tecnologia Social do Estado de Minas Gerais

e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º - A política de fomento à tecnologia social no Estado será implementada

conforme o disposto nesta lei.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  entende-se  por  tecnologia  social  o  conjunto  de

atividades  relacionadas  com  planejamento,  pesquisa,  criação,  adaptação,

desenvolvimento e aplicação de produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, que

representem  soluções  para  inclusão  social  e  melhoria  das  condições  de  vida  da

população e que: 

I - busquem soluções de demandas sociais concretas, vividas ou identificadas pela

população;

II - proporcionem a participação da comunidade e a apropriação do conhecimento

por parte dos atores envolvidos;

III - utilizem o planejamento e a aplicação do conhecimento de forma organizada e

sistematizada,  gerando  aprendizagens  que  sirvam  de  referência  para  novas

experiências;

IV - atendam aos critérios de simplicidade e de economicidade;

V - visem à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Art. 3º - São objetivos da Política de Fomento à Tecnologia Social:

I - promover a integração social e econômica das tecnologias sociais na economia

do país e no desenvolvimento local sustentável;

II - integrar as tecnologias sociais com a política de ciência, tecnologia e inovação;

III -  contribuir  para a interação entre as esferas do saber acadêmico e do saber

popular;

IV - proporcionar soluções derivadas da aplicação de conhecimento da tecnologia

social  que  atendam  à  demanda  de  maior  qualidade  de  vida  da  população,

especialmente as pessoas que se encontram em situação de exclusão social;

V - promover a inclusão das iniciativas de tecnologia social nos diferentes campos

das políticas públicas;

VI - fomentar programas e projetos de tecnologia social;

VII - promover o desenvolvimento sustentável;

VIII - integrar o Estado na Rede de Tecnologia Social.

Parágrafo  único  -  Para  efeito  no  disposto  no  inciso  V,  as  tecnologias  sociais
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poderão  ser  incluídas  nas  políticas  setoriais  de  ciência,  tecnologia  e  inovação;

iniciação  científica  e  tecnológica;  extensão  universitária;  desenvolvimento  local

participativo;  energia;  recursos  hídricos;  meio  ambiente;  aproveitamento  ou

tratamento de resíduos; saneamento básico; agroecologia; agricultura e agricultura

familiar; reforma agrária; utilização de sementes e raças crioulas; infraestrutura viária;

moradia  popular;  educação;  inclusão digital;  arte;  cultura;  lazer;  saúde;  segurança

alimentar;  redução da pobreza;  geração de trabalho  e  renda;  economia  solidária;

microcrédito;  tecnologia  de  assistência;  direitos  da  criança  e  do  adolescente;

promoção da igualdade em relação a raça, gênero, comunidades tradicionais e de

pessoa com deficiência, entre outras.

Art. 4º - A Política de Fomento à Tecnologia Social integra a política de Ciência,

Tecnologia e Inovação do Estado de Minas Gerais.

Art.  5º - A agência de fomento às tecnologias sociais no âmbito do Estado será

indicada pelo Poder Executivo.

Art. 6º - A agência de fomento à tecnologia social incentivará:

I - estudos e ações visando à promoção, à potencialização e ao fortalecimento das

tecnologias sociais;

II  -  constituição  de  parcerias  estratégicas  e  o  desenvolvimento  de  projetos  de

cooperação para atividades de pesquisa que visem à difusão de tecnologia social;

III - desenvolvimento de programas e projetos de tecnologia social.

Art. 7º - O inciso IV do art. 2º da Lei 17.348, de 2008, que dispõe sobre o incentivo à

inovação tecnológica no Estado, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

IV - instituição científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais - ICTMG - o órgão

ou a entidade integrante da estrutura da administração pública estadual  direta ou

indireta que tenha por missão institucional executar atividades de pesquisa básica ou

aplicada, de caráter científico ou tecnológico, inclusive de tecnologia social.”. 

Art. 8º - Acrescente-se ao art. 2º da Lei nº 17.348, de 2008, o seguinte inciso XIV:

“Art. 2º - (...)

XIV  -  organização  de  tecnologia  social  -  OTS  -  as  organizações  públicas  ou

privadas, sociedade civil organizada, sindicatos, cooperativas ou movimentos sociais
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que realizem atividades de pesquisa, criação, adaptação ou aplicação de técnicas,

produtos  e  metodologias,  desenvolvidas  para  solucionar  problemas  vividos  ou

identificados  pela  população,  atendendo  a  critérios  de  sistentabilidade  econômica

social e ambiental.”.

Art. 9º - Acrescente-se ao art. 3º da Lei nº 17.348, de 2008, o seguinte inciso VII:

“Art. 3º - (...)

VII  -  incentivar  o  desenvolvimento  das  tecnologias  sociais,  contribuindo  para  a

realização dos fins da política de fomento à tecnologia social no Estado, instituída em

lei.”.

Art.  10 -  O art.  20 da Lei  nº  17.348, de 2008,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  20  -  O  Poder  Executivo  concederá  incentivos  à  inovação  tecnológica  no

Estado, inclusive a inovação em tecnologia social,  por meio do apoio financeiro a

EBTs, ICT - Privadas e OTS.”.

Art. 11 - O inciso I do art. 22 da Lei nº 17.348, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 22 - (...)

I -  dar suporte financeiro a projetos de criação e desenvolvimento de produtos e

processos inovadores de EBTs, ICT - Privadas e OTS;”.

Art.  12 -  O art.  29 da Lei  nº  17.348, de 2008,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  29 -  Poderão ser beneficiárias  do Fundo Estadual  de Incentivo à Inovação

Tecnológica no Estado - FIIT - as EBTs, as ICT - privadas e as OTS.”.

Art.  13  -  Para  se  candidatar  ao  financiamento  do  FIIT,  as  organizações  de

tecnologia social deverão ter sua validade e eficácia atestadas pelo conselho setorial

da  área  da  política  pública  correspondente,  atendendo  a  critérios  previamente

estabelecidos. 

Art.  14  -  O  Poder  Executivo  adotará  as  medidas  necessárias  para  promover  a

inclusão de representantes das organizações de tecnologia social, provenientes de

entidades  públicas,  privadas  e  da  sociedade  civil  na  composição  dos  órgãos

responsáveis pela elaboração das diretrizes da política de ciência e tecnologia no
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âmbito do Estado. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Almir Paraca 

Justificação: As tecnologias sociais se situam no meio de uma gama de atividades

de  ciência,  tecnologia  e  inovação,  com  a  característica  própria  de  aproximar  e

estreitar  as  relações  entre  a  tecnologia  e as  demandas  sociais  para  melhoria  de

qualidade  de  vida  da  população.  Fundamentam-se  em  pesquisas  baseadas  em

conhecimentos populares ou científicos e tecnológicos, e se voltam para a resolução

de  problemas  sociais  na  promoção  do  desenvolvimento  socialmente  justo  e

ambientalmente sustentável, nas mais diversas áreas, como saúde, educação, meio

ambiente,  agricultura,  saneamento,  habitação,  inclusive  as  áreas  de  assistência,

defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e

povos tradicionais.

Assim,  tecnologia  social  pode  ser  definida  como  um  conjunto  de  técnicas  e

procedimentos,  produtos  e  metodologias  reaplicáveis,  desenvolvidas  na  interação

com  a  comunidade  e  que  representam  soluções  para  a  inclusão  social,  a

sustentabilidade ambiental e a melhoria da qualidade de vida. De acordo com esse

conceito, tecnologia social faz uma vinculação prática entre os problemas sociais e as

alternativas para suas soluções, utilizando-se de saberes diversos. 

São várias as razões que justificam a inclusão da tecnologia social no âmbito da

política de ciência e tecnologia. O acesso a tecnologia deve ser visto como um direito

humano e um direito social, que se vincula ao direito à educação e ao conhecimento.

Por se voltar para a resolução de problemas concretos, a tecnologia social se vincula

também ao direito à vida e a condições dignas de existência. Estando no campo dos

direitos, o acesso à tecnologia social está diretamente relacionado com o direito de

acesso  ao  conhecimento  e  ao  patrimônio  científico,  tecnológico  e  cultural  da

humanidade. 

Ademais, a Constituição Federal, de 1988, define como missão preponderante do

sistema de ciência e tecnologia, além do desenvolvimento do sistema produtivo, a

resolução dos problemas da sociedade brasileira.
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Por essas razões e pelas características peculiares de buscar associar a produção

e a sistematização do conhecimento à resolução de problemas concretos é que as

tecnologias sociais devem ser reconhecidas nos campos da ciência, da tecnologia e

da inovação. 

Pouco conhecida conceitualmente, a tecnologia social está, na prática, disseminada

em várias áreas, mobilizando uma série de atores como organizações da sociedade e

até mesmo universidades, que produzem estudos e pesquisas nos diversos campos

de conhecimento,  que fundamentam e geram experiências,  programas e projetos,

técnicas,  produtos  e  serviços,  metodologias  aplicáveis  às  resolução  dos  mais

variados problemas vivenciados pelas populações urbanas ou rurais do país. Apesar

de  produzirem  conhecimentos  que  pelas  suas  características  se  enquadram  no

âmbito da ciência e tecnologia, não há um arcabouço legal  em Minas Gerais que

reconheça, organize e fomente as atividades dessa natureza.

Essa  lacuna,  além  de  privar  parte  da  população  das  melhorias  advindas  da

aplicação em escalas de conhecimentos já produzidos, impede o desenvolvimento

produtivo e econômico que deriva da aplicação e da disseminação de tecnologias

sociais. 

A proposição que trazemos à apreciação desta Casa é oportuna por chegar em um

momento em que há, ainda que localizadas, importantes iniciativas no Estado para

desenvolvimento e produção de tecnologias sociais, como também por reconhecer a

necessidade de o poder público assumir o fomento dessas práticas, como forma de

potencializar  as  possibilidades  de  desenvolvimento  do  Estado,  associado  ao

atendimento às demandas sociais.  O reconhecimento jurídico da tecnologia social

pode  impulsionar  uma  mudança  na  própria  concepção  tradicional  de  ciência  e

tecnologia.  Optamos, por  isso,  por  introduzir  as  alterações necessárias  na lei  que

dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado. 

Pelas  razões  expostas,  contamos  com o  apoio  dos  nobre colegas  à  aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 829/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.080/2010)

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Reprodução Assistida no Sistema

Único de Saúde - SUS - no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Autoriza o governo do Estado a criar o Programa de Reprodução Assistida

no Sistema Único de Saúde - SUS -, a ser desenvolvido pelos estabelecimentos e

conveniados à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2º - São objetivos do programa instituído no art. 1º:

I - introduzir e garantir a oferta de atendimento ao usuário que necessite de auxílio

na reprodução assistida;

II - prestar auxílio, assistência e orientação especializada dos órgãos de saúde à

pessoa com problemas de fertilidade;

III - desenvolver projetos e ações destinados à garantia da saúde reprodutiva;

IV - oferecer técnicas de reprodução assistida a pessoas portadoras de doenças

infecto-contagiosas;

V  -  oferecer  atendimento  destinado  a  procedimentos  da  atenção  básica  à  alta

complexidade.

Art.  3º  -  Os  órgãos  competentes  criarão  campanhas  publicitárias  impressas,  a

serem  distribuídas  nas  escolas  de  ensino  médio,  alertando  para  os  problemas

reprodutivos  existentes,  os  cuidados  preventivos  a  serem  tomados,  além  da

recomendação para a visita a um profissional médico sempre que se fizer necessário.

§  1º  -  A campanha  publicitária  impressa,  além das  demais  explicações  que  se

fizerem indispensáveis, deverá ater-se, em particular, à questão dos problemas que a

varicocele provoca na reprodução masculina.

§ 2º - As unidades de saúde pública distribuirão, gratuitamente, cartilhas com todas

as informações necessárias sobre o Programa de Prevenção e Acompanhamento de

Problemas Reprodutivos.

Art. 4º - Dentre as ações de auxílio, assistência e orientação, destacam-se:

I - a oferta de atendimento médico e laboratorial especializado na rede pública de

saúde;
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II - a oferta de atendimento assistencial, psicológico e terapêutico.

Art. 5º - Para a realização dos objetivos previstos neste programa, o Poder Público

firmará convênios e parcerias com entidades públicas ou privadas, governamentais

ou não governamentais.

Art. 6º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  Orçamento  vigente,  e

suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de cento e

oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: Este projeto de lei destina-se a incluir na rede pública de atendimento

à  saúde  programa  específico  de  auxílio  e  atendimento  à  reprodução  assistida,

garantindo  à  pessoa  com  problemas  de  fertilidade  a  devida  atenção,  auxílio  e

tratamento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Segundo a Organização Mundial  de Saúde e sociedades científicas,  existe uma

porcentagem enorme de casais com problemas de fertilidade. A infertilidade é definida

como a incapacidade de um casal engravidar após 12 meses de relações sexuais

regulares sem uso de contracepção.

Hoje, com a divulgação de sofisticadas técnicas de reprodução assistida, aumentou

em  muito  a  ansiedade  dos  casais  desprovidos  de  recursos  em  nosso  país.  São

poucos os casais  que podem recorrer às  citadas técnicas.  Torna-se obrigação do

Estado  implantar  no  serviço  público  esse  atendimento,  que  terá  como  objetivo

oferecer  novas  esperanças,  através  de  novidades  científicas  nas  áreas  de

medicação, cirurgia e fertilização assistida.

Esta política certamente permitirá a realização dos sonhos de centenas de mineiros.

Desta forma, contamos, mais uma vez, com o apoio indispensável de nossos nobres

pares para a aprovação deste importante projeto.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 830/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.085/2010)

Declara de utilidade pública a Associação do Conjunto Habitacional Água Limpa,

com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Conjunto Habitacional

Água Limpa, com sede no Município de Lavras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  A Associação  do  Conjunto  Habitacional  Água Limpa,  com sede no

Município  de  Lavras,  fundada  em  15/12/2003,  é  uma  entidade  filantrópica  com

personalidade  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada.

Essa associação está em pleno e regular funcionamento há mais de seis anos,

cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, e tem por finalidade representar a

comunidade  do  Conjunto  Habitacional  Água  Limpa  junto  aos  órgãos  públicos  e

privados, lutando pelas conquistas na área social, cultural e ambiental da região.

A  referida  Associação  promove  ainda  encontros,  debates  e  parcerias  na

comunidade,  visando  sempre  ao  desenvolvimento  harmônico  e  saudável  da

sociedade, de forma popular, através da integração e democracia. 

A concessão do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é,  portanto,  de

extrema  importância  para  essa  entidade,  para  a  ampliação  de  seu  trabalho  e

continuidade  de  seus  projetos  junto  aos  seus  integrantes,  promovendo  o

estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais nos níveis federal,

estadual e municipal,  garantindo o bem-estar  de todos os moradores do Conjunto

Habitacional Água Limpa.

- 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 831/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.052/2009)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  o  imóvel  que  especifica  ao  Município  de

Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem a área

e os imóveis destinados ao Centro Social Urbano do Bairro Eldorado - Cesu-Eldorado

-, localizado na Rua Senegal, 229, Bairro Eldorado, no Município de Contagem.

Parágrafo único - A doação da área e dos imóveis de que trata o “caput” objetiva o

desenvolvimento de projetos desportivos, de lazer, entretenimento e sociais, por parte

do Município.

Art. 2º - A área e os imóveis de que trata essa lei 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 nesta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: O imóvel destinado ao Centro Social Urbano do Bairro Eldorado - Cesu

do Bairro Eldorado - de propriedade do Estado, por mais de 20 anos foi entregue em

comodato  ao  Município  de  Contagem,  que  lá  fez  diversos  investimentos  e

desenvolveu  projetos  desportivos  e  sociais  relevantes.  Atualmente,  foi  desfeito  o

comodato  e  a  administração  voltou  à  esfera  do  Estado,  mais  especificamente  à

Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese.

O Município de Contagem sempre colaborou decisivamente com o funcionamento

do  espaço,  mas  com  o  fim  do  comodato  fica  impossibilitado  de  fazer  novos

investimentos.

A viabilidade de tal medida depende da transferência da área e dos imóveis ao

Município  de  Contagem,  possibilitando-se  assim  o  aprimoramento  dos  projetos

desportivos e sociais lá desenvolvidos, desonerando o Estado de tais despesas.

São essas as razões que me levam a solicitar de meus nobres pares a aprovação

deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 832/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.404/2009)

Institui o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, a

ser feito em livro próprio, pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Cultura.

Parágrafo único - Considera-se Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais, para os

efeitos desta lei, a pessoa natural ou grupo de pessoas naturais dotado ou não de

personalidade jurídica que detenham os conhecimentos, as práticas ou as técnicas

que contribuam para a preservação da memória e da pluralidade artístico-culturais

mineiras.

Art. 2° - O registro do Patrimônio Vivo tem por fin alidade:

I - proteger as expressões culturais responsáveis pelo pluralismo da cultura mineira;

II - preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural mineiro;

III - estimular a produção e a difusão de bens culturais formadores e informadores

do conhecimento, da cultura e da memória do povo mineiro;

IV - promover as referências culturais de comunidades tradicionais do Estado.

Art. 3º - Considerar-se-á habilitado ao registro do Patrimônio Vivo:

I - a pessoa natural que:

a) for brasileira e residente no Estado há mais de vinte anos, contados da data do

pedido de inscrição;

b) comprovar participação, há pelo menos vinte anos, nas atividades culturais que

justifiquem a indicação ao registro;

II - o grupo que:

a)  tiver  sido constituído,  sob qualquer  forma associativa,  sem fins lucrativos, no

Estado,  há  mais  de  vinte  anos,  contados  da  data  do  pedido  de  inscrição,

independentemente de sua instituição formal nos termos da lei civil;

b) comprovar o desenvolvimento, há pelo menos vinte anos, de atividades culturais

que justifiquem a indicação para o registro.
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Art. 4º - A indicação para o registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais,

apresentada  aos  órgãos  competentes,  será  apreciada  no  prazo  e  na  forma

estabelecidos em regulamento, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nos

arts. 1º e 3º desta lei.

Art.  5º  -  São  aptos  para  pleitear  a  instauração,  pelos  órgãos  competentes,  do

processo de registro do Patrimônio Vivo do Estado de Minas Gerais:

I - a Secretaria de Estado de Cultura;

II - o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – Iepha;

III - o Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep;

IV - a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

V - os Municípios;

VI  -  entidades  civis  sem  fins  lucrativos,  sediadas  no  Estado,  que  estejam

constituídas  há  pelo  menos  um  ano  e  que  incluam,  entre  as  suas  finalidades,  a

proteção e a promoção do patrimônio cultural e artístico do Estado.

Art. 6° - A pessoa natural ou grupo que obtiver o r egistro do Patrimônio Vivo do

Estado de Minas Gerais terão direito ao uso do título de Patrimônio Vivo do Estado de

Minas Gerais e à atribuição de pontuação específica, conforme edital, na análise de

projetos por eles apresentados nos programas estaduais de fomento e incentivo à

cultura, desde que relacionados à atividade cultural que tenha justificado o registro.

Parágrafo único - À pessoa natural que obtiver o registro do Patrimônio Vivo do

Estado de Minas Gerais será concedido o título de Mestre da Cultura Mineira.

Art. 7º - As pessoas naturais que obtiverem o registro do Patrimônio Vivo do Estado

de Minas Gerais poderão solicitar junto ao órgão competente do Estado meios de

incentivo, com vistas à manutenção das atividades culturais que tenham justificado o

registro, nos termos das leis estaduais de incentivo à cultura.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação:  A  Constituição  Federal  de  1988,  ao  determinar  que  “o  Estado

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das

de  outros  grupos  participantes  do  processo civilizatório  nacional”  (art.  215,  §  1º),
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recepcionou a visão de Mário de Andrade sobre a diversidade da cultura brasileira,

presente  nas  discussões  que  antecederam  a  fundação,  em  1937,  do  Serviço  do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Sphan.

A Carta Magna também adotou o conceito de patrimônio imaterial  e determinou

serem objetos  da  proteção  do Estado,  entre  outras,  as  formas  de expressão,  os

modos de fazer, de criar e de viver bem como as manifestações culturais portadoras

de referências para a identidade e a memória dos grupos formadores da sociedade

brasileira.

A ideia contida na expressão “patrimônio cultural imaterial” permitiu pôr em relevo

uma série de bens culturais que, até então, não eram objeto das políticas públicas

oficiais  de  patrimônio.  A oralidade,  os  conhecimentos tradicionais,  os  saberes,  os

sistemas de valores e as manifestações artísticas populares também puderam ser

reconhecidos e protegidos.

No  que  tange  aos  titulares  desses  saberes  tradicionais,  a  Unesco  propôs  o

programa Tesouros Humanos Vivos, elaborado com base em experiência japonesa no

pós-guerra e aprovado em 1993: trata-se do reconhecimento do importante papel que

pessoas  (mestres,  artesãos,  lideranças  culturais)  cumprem  para  manter  vivas  as

tradições  culturais  coletivas,  criando  condições  para  que  os  conhecimentos  e  as

técnicas  de  que  são  detentores  possam  ser  transmitidos  às  novas  gerações.

Adaptado por vários países, ainda não foi o programa adotado no Brasil no âmbito da

legislação federal.  Por  outro  lado,  diversos  Estados  brasileiros,  especialmente  do

Nordeste, instituíram, por meio de lei, o registro do patrimônio vivo.

A matéria é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, conforme estabelece a Constituição da República no art. 23, incisos

III, IV e V.

Tendo em vista a relevância do tema e a importância de o Estado reconhecer seu

patrimônio  vivo,  seus  mestres  do  saber  cultural  e  artístico,  pedimos  o  apoio  dos

nobres colegas à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 833/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.545/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho e Jardim Vera

Cruz - Acrijavec -, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho e

Jardim Vera Cruz - Acrijavec -, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlin Moura

Justificação: A Associação Comunitária do Riacho e Jardim Vera Cruz - Acrijavec -,

com sede no Município de Contagem, foi fundada em 3/12/84 e é uma entidade com

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com prazo de duração

indeterminado.

Essa  Associação  está  em  pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,

cumprindo suas  finalidades  estatutárias  e sociais.  São seus objetivos  promover  o

esporte, o lazer e a cultura entre os moradores dos Bairros Riacho das Pedras e

Jardim Vera Cruz e associados visando a harmonização dessas pessoas. Além disso,

promove  encontros  com  os  moradores  da  comunidade  para  discutir  problemas

comuns nos bairros, buscando meios para resolvê-los.

A  concessão  do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é  de  grande

importância  para  a  Associação,  pois,  com  essa  documentação,  poderá  firmar

parcerias com órgãos públicos estaduais, ampliando dessa maneira seu trabalho e

contribuindo assim com o Estado no seu dever de proporcionar vida digna a todos os

cidadãos.

- 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 834/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.107/2007)

Assegura  a  transferência  “ex  officio”  a  servidor  público  estadual  civil  ou  militar
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estudante na forma que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  assegurada  a  transferência  “ex  officio”,  independentemente  da

existência  de  vaga e da época do ano,  para estabelecimento estadual  de  ensino

superior, a servidor público estadual civil ou militar estudante, ou a seu dependente,

se  requerida  em  razão  de  comprovada  remoção  ou  transferência  de  ofício,  que

acarrete  mudança  de  domicílio  para  o  município  onde  se  situe  a  instituição

recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

Parágrafo  único  -  A  regra  do  “caput”  deste  artigo  não  se  aplica  quando  o

interessado se deslocar para assumir cargo comissionado ou função de confiança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação:  Este  projeto de lei  tem por  objetivo  corrigir  distorção no âmbito do

Estado, no que diz respeito a servidores públicos matriculados em cursos superiores

ou cujos  filhos estejam nessa situação e  cujos  serviços  requerem a  mudança de

domicílio. Sabe-se que o servidor fica submisso à necessidade do Estado, fazendo

parte  de  suas  atribuições  atender  ao  interesse  público  próprio  das  atividades

inerentes ao Estado. 

Geralmente, o servidor é removido sem que haja nenhuma preocupação com a sua

situação particular, o que em tese não fere o princípio da razoabilidade, haja vista

que, ao ingressar no serviço público, o servidor tem conhecimento dessas regras;

todavia,  há  casos  em  que  o  Estado  pode  e  deve  levar  em  conta  os  interesses

particulares  do  servidor,  mormente quando esses interesses vão ao encontro dos

interesses  do  Estado.  Neste  particular,  é  razoável  que  o  Estado  incentive  a  boa

formação de seus agentes, bem como a de seus familiares. 

Não raro, por conveniência do próprio Estado, servidores têm de interromper cursos

superiores que, para o futuro, seriam úteis no desempenho de suas tarefas; nesse

caso os benefícios seriam recíprocos. Situações como essas devem ser evitadas; e

isso  só  será  possível  mediante  regulamentação,  haja  vista  que  à  administração

pública só é permitido fazer o que a lei estabelecer. O que se pretende, portanto, é
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tão-somente fazer justiça, quando muitas vezes o servidor é obrigado a sacrificar a

própria família a bem do serviço público.

Por outro lado, quando o Estado direciona suas ações para preservar os interesses

de seus servidores, mostrando-se solícito com as suas necessidades, está também

preservando a qualidade dos serviços que pretende ser reconhecida pela população.

O Estado precisa manter a sua imagem e credibilidade perante os seus administrados

e  só  conseguirá  alcançar  esse  objetivo  à  medida  que  também  tratar  os  seus

servidores com a dignidade que eles merecem, por questão de direito e justiça.

Entendendo que a medida está em sintonia com o princípio da eqüidade, espero

merecer a atenção dos nobres pares com vistas à aprovação deste projeto de lei.

- 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 835/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.105/2007)

Cria o Programa Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de Biodiesel

- SOLDIESEL - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Programa Mineiro

Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de Biodiesel - SOLDIESEL. 

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo, na administração e na gerência do programa:

I -  identificar e delimitar  áreas propícias e adequadas ao plantio  de oleaginosas

voltadas  à  produção  de  biodiesel,  zelando  pela  qualidade  do  produto,  em

conformidade  com  as  exigências  tecnológicas  e  ambientais  estabelecidas  pela

legislação;

II - identificar, no âmbito do programa, as áreas aptas a projetos de assentamento

rural e incentivar nelas a prática de produção de oleaginosas destinadas ao biodiesel

de maneira sustentável;

III  -  registrar  e  fiscalizar  as  unidades  de  plantio  e  produção,  respeitadas  as

atribuições legais da ANP e da lei do petróleo, fomentando a criação de estruturas

produtivas cooperativadas e solidárias;

IV  -  incentivar  a  comercialização  e  exportação  de  óleos  transesterificados,  ou
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destinados  à  transesterificação,  incluindo  os  créditos  de  carbono,  favorecendo  o

desenvolvimento técnico e econômico dos produtores;

V  -  desenvolver  e  apoiar  pesquisas  e  experimentos  que  visem  à  melhoria  da

qualidade e da quantidade das fontes de óleo destinadas ao biodiesel, bem como dos

métodos de sua produção;

VI - apoiar pesquisas destinadas ao aproveitamento de subprodutos do processo de

produção  de  biodiesel,  principalmente  a  glicerina  e  a  torta  resultante  do

esmagamento de grãos;

VII - estimular e apoiar a reciclagem de matérias graxas de origens animal e vegetal

na produção de biodiesel;

VIII - desenvolver ações que propiciem a criação ou a ampliação do mercado de

consumidores  finais  de  biodiesel,  notadamente  nos  setores  públicos  estadual  e

municipal,  de mineração,  transporte de passageiros  e cargas,  e junto aos demais

setores envolvidos com o agronegócio;

IX - criar mecanismos legais e fiscais para o uso de patrimônio fundiário público em

projetos de educação profissional de jovens, bem como de reeducação da população

prisional, vinculados à produção do biodiesel e dos seus subprodutos;

X - celebrar convênios com entidades de direito público ou privado, observado o

disposto no art. 62, XXV, da Constituição do Estado, visando a fortalecer e disseminar

o uso do biodiesel e os subprodutos a ele associados. 

Art.  3º  -  O  somatório  das  áreas  destinadas  ao  plantio  de  oleaginosas  para  a

produção de biodiesel  será  classificado como Área de Proteção Ambiental  II,  em

conformidade com a alínea “c”,  item III,  do Anexo IV da Lei  nº 13.803,  de 27 de

dezembro de 2000.

§  1º  -  O  Fator  de  Conservação  para  Categoria  de  Manejo  de  Unidade  de

Conservação a ser aplicado na área a que se refere este artigo será de 1,0. 

§ 2º  -  A apuração da área plantada e da destinação do que foi produzido será

realizada pela EMATER ao final do ano agrícola.

Art. 4º - As ações governamentais relativas à implementação do Programa Mineiro

Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de Biodiesel - SOLDIESEL - contarão

com a participação de representantes dos produtores, dos consumidores finais e de
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pesquisadores das áreas de que trata o art. 2º desta lei.

Parágrafo único - O Governo do Estado implantará um Comitê Gestor do Programa

Mineiro Solidário de Incentivo à Produção e Consumo de Biodiesel - SOLDIESEL –

com  a  participação  necessária  de  representantes  das  Secretarias  de  Estado  de

Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE -, de Desenvolvimento Econômico -

SEDE -, de Ciência e Tecnologia - SECT -, da Agricultura - SEAG -, do Meio Ambiente

- SEMAD -, do Planejamento e Gestão - SEPLAG -, e outras áreas governamentais

pertinentes,  além  de  representantes  dos  setores  produtivo  e  empresarial  e  de

consumidores. 

Art.  5º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o disposto no

art. 161, I, da Constituição do Estado.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: 

O MARCO LEGAL 

A Medida Provisória n° 214, de 13/9/2004, ao propor  alterações na Lei nº 9.478, de

1997, define o biodiesel como um combustível para motores a combustão interna com

ignição por compressão, renovável e biodegradável, derivado de óleos vegetais ou de

gorduras animais, que pode substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem

fóssil. Essa mesma medida provisória atribui à Agencia Nacional de Petróleo - ANP -

a responsabilidade de regular e autorizar as atividades relacionadas com a produção,

a estocagem, a distribuição e a revenda de biodiesel, fiscalizando-as diretamente ou

mediante convênios com outros órgãos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou

de municípios. Além dessas modificações, a Medida Provisória nº 214/2004 alterou a

Lei nº 9.847, de 1999, considerando o abastecimento nacional de combustíveis como

de  utilidade  pública,  e  incorporou  as  seguintes  atividades:  produção,  importação,

exportação,  armazenagem, estocagem, distribuição,  revenda e comercialização de

biodiesel.

O  disposto  nas  Leis  nºs  9.478,  de  1997,  e  9.847,  de  1999,  bem  como outras
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resoluções da Agência Nacional de Petróleo - ANP -, que se vêm sucedendo, desde

2003,  estabelecem  um  marco  legal,  ainda  que  incompleto  e  sujeito  a  futuras

alterações, no tocante às complexas questões envolvendo a produção, a distribuição

e o consumo do biodiesel e seus derivados (como no caso dos créditos de carbono).

Os  dispositivos  legais  exarados  em  nível  federal  não  impedem  que  os  entes

federados possam estabelecer  normas complementares que venham fortalecer  ou

subsidiar o sucesso no uso dos biocombustíveis. Este é o caso da Lei nº 13.803, de

27/12/2000,  que  estabelece  normas  para  distribuição  do  ICMS.  O  estímulo  à

produção de biodiesel nos municípios mineiros será recompensado por uma maior

ponderação  do  fator  de  conservação  para  categoria  de  manejo  de  unidade  de

conservação.

A VISÃO ESTRATÉGICA DO GOVERNO ESTADUAL

Nas orientações para o quadriênio 2003-2006, o Governo mineiro formulou a visão

de futuro que nos anima: tornar Minas Gerais o melhor Estado para se viver; mas

esse  patamar  somente  será  alcançado  a  partir  de  uma  “grande  aliança  para  o

desenvolvimento de Minas, congregando esforços dos poderes públicos estadual e

municipal, do setor privado e dos setores organizados da sociedade mineira”. Isso

implicará a colaboração de toda a sociedade e da própria administração pública, num

elevado  sentimento  de  auto-estima  e  de  confiança,  configurando  o  caminho

estratégico a ser trilhado. Uma das opções assumidas pelo Governo de Minas Gerais,

em sintonia com a concepção mais geral da administração do Estado,  a qual  vai

pautar  todas  as  propostas  aqui  indicadas,  é  a  de  “promover  o  desenvolvimento

econômico  e  social  em  bases  sustentáveis”,  vale  dizer  gerando  e  distribuindo

benefícios sem comprometer a perenidade das fontes de riqueza.

Reconhecendo  que  as  políticas  públicas  haverão  de  considerar,  na  sua

implantação, a geração de emprego e renda, a inclusão social e a sustentabilidade

das atividades produtivas, o Governo mineiro acrescenta a exigência dos desafios

gestados do surgimento de uma nova sociedade, derivada dos avanços técnicos e

científicos,  ou  seja,  a  sociedade  do  conhecimento.  De  fato,  a  sociedade

contemporânea  está  alicerçada  em  três  pilares  tecnológicos:  o  energético,  o

microeletrônico e o biotecnológico, considerados “portadores de futuro”, nos quais se
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deve  investir  para  haver  diversificação  das  fontes  de  riqueza  social.  Os  avanços

sucessivos  e  incontroláveis  na  dinâmica  dessas  três  dimensões  delineiam  as

possibilidades  (que  os  diferentes  grupos  sociais  têm),  de  serem  considerados

incluídos  ou  co-partícipes  de  determinada  onda  civilizatória.  As  conseqüências

imediatas da inserção diferencial no ciclo das revoluções tecnológicas e científicas

(definidoras daqueles pilares) estão no estabelecimento de vanguardas e retaguardas

produtivas que coexistem e se articulam em complexos padrões de relacionamento,

criando entre si relações de autonomia ou heteronomia, com implicações no grau de

acesso ao bem-estar social e à prosperidade coletiva.

O  extraordinário  grau  de  desigualdade  social  observado  entre  nós,  brasileiros,

permitindo  que  ilhas  de  riqueza  sobrevivam  envoltas  por  um  verdadeiro  mar  de

pobreza,  apresenta  ao  poder  público  o  desafio  de  romper  essa  estrutura

autoperpetuante.  A  resposta  clássica  do  assistencialismo  compensatório  já

demonstrou sua ineficácia em situações e países com o perfil do nosso País. Cabe

imaginar alternativas que não se reduzam a minorar os efeitos perversos do atual

estilo  de desenvolvimento,  construindo saídas que aproximem nossas vanguardas

produtivas das imensas retaguardas que hoje sobrevivem num padrão próximo ao da

África  sub-sahariana.  A expressão  quantitativa  desse  fenômeno  se  encontra  nos

índices  de  desenvolvimento  humano  -  IDH  -  encontrados  em  diferentes  regiões,

levando Minas Gerais a ocupar o 11º lugar no ranking brasileiro, posição incompatível

com o peso político, econômico e social do Estado no conjunto da federação. Entre

os 853 municípios mineiros observa-se, também, um hiato entre aqueles com maior

grau de IDH e os com menor grau, numa reprodução regional do padrão encontrado

no País (Cf. IDH do Brasil e dos municípios mineiros). 

Os compromissos mundialmente acertados para promover o desenvolvimento com

justiça  social  respondem,  também,  à  necessidade  histórica  de  erradicar  os

diferenciais que mantêm o povo brasileiro vivenciando, há séculos, o quadro negativo

baseado  em  questões  de  classe,  de  gênero  e  de  etnia.  Promover  ações  que

contribuam  para  a  erradicação  da  pobreza  e  da  desigualdade  beneficiará,

principalmente, milhões de trabalhadores de todos os tipos, além de mulheres e de

afro-descendentes  situados  nos  mais  baixos  patamares  da  escala  social.  O
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fortalecimento  efetivo  desses  herdeiros  da  secular  injustiça  que  marca  a  história

brasileira será alcançado não com medidas assistencialistas ou compensatórias, mas

com instrumentos integradores e solidários. 

A criação de um nicho solidário auto-sustentável, no caso mineiro, aponta para o

setor da energia como um caminho a ser explorado, por paradoxal que possa parecer

tal  empreitada,  pela  associação  costumeira  do  fator  energético  com  a  idéia  de

grandes  empreendimentos.  Energia  remete,  quase  sempre,  a  imagens  de  mega-

estruturas  de  hidroeletricidade,  de  petróleo,  de  carvão  mineral,  de  combustível

nuclear  etc.;  um  reino  de  gigantes  onde  não  se  imagina  haver  lugar  para  a

participação dos pequenos. Mas os avanços organizacionais observados em todo o

mundo sinalizam para o enorme potencial de estruturas em rede,  acarretando um

modelo  institucional  em  tudo  superior  ao  clássico  arranjo  taylorista.  Combinando

cooperação  com  inovação,  agrupamentos  de  pequenas  empresas  -  flexíveis  e

competentes - conseguem alcançar, na atualidade, resultados empresariais de alto

significado social, deixando para os arquivos da história a suposição de que um único

destino estaria reservado às organizações produtivas. De fato, hoje há expansão, não

necessariamente “para cima” mas, sim, “para os lados”, projetando um crescimento

horizontal  com  muito  maior  força  que  a  mera  dilatação  de  pesadas  estruturas

verticalizadas.  Mais  significativa,  ainda,  é  a  possibilidade  de  articular  setores

tecnologicamente  atrasados  com  outros  operando  na  ponta  do  conhecimento,

permitindo  uma  interação  dinâmica  que  resulte  numa  solidária  integração  de

coetâneos, porém não contemporâneos.

O Plano de  Governo  para  o  período  2003/2006 já  apontava  a  necessidade de

atuação mais efetiva de Minas Gerais no campo da energia renovável, postulando,

entre outras  coisas,  a constituição de uma Comissão para “definir  políticas  e sua

implementação,  visando aumentar a produção e o uso da biomassa e da energia

solar,  com  a  conseqüente  oportunidade  de  criação  de  novos  empregos  nas

localidades  e  nas  regiões”.  Em  observância  a  essas  diretrizes  programáticas,

pretende-se criar uma rede de produção de éster graxo, ou biodiesel, alavancando a

economia mineira de forma sustentável, pela mobilização dos recursos da ciência e

da tecnologia já dominados, para o favorecimento das regiões mais pobres e dos
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grupos  mais  excluídos.  Isso  se  dará  quer  através  de  ações  que  favoreçam  a

implantação de agro-indústrias energéticas, quer através de medidas que possibilitem

a reciclagem de resíduos industriais ou domésticos para produção de combustível.

O BIODIESEL E SEUS SUBPRODUTOS

Na  produção  do  biodiesel  não  são  gerados  resíduos  sólidos,  e  os  líquidos

resultantes são biodegradáveis, não causando lesões ambientais. São subprodutos

para o biodiesel obtido de óleos virgens: o farelo, ou torta, de valor excepcional para

ração  animal  e  como  adubo  (a  torta  de  mamona,  por  exemplo,  combate  os

nematóides do solo), e a glicerina vegetal, da qual derivam insumos para produção de

acrilatos, fármacos,  cosméticos, polímeros, tintas, explosivos,  aditivos, alimentos e

outros  intermediários  como  álcool  butílico,  ácidos  etc.  Agregue-se  a  esses

subprodutos os Certificados de Redução de Emissão de Dióxido de Carbono, com

vistas ao Fundo Protótipo de Carbono - PCF -, pela redução das emissões de gases

poluentes, além dos créditos de “seqüestro de carbono”, através do Fundo Bio de

Carbono - CBF, administrados pelo Banco Mundial. 

O  biodiesel  reciclado  compreende  outra  linha  de  atuação  do  Programa Mineiro

Solidário  de  Incentivo  à  Produção  e  Consumo  de  Biodiesel  -  SOLDIESEL  -,

complementar  e  não  conflitante  com  aquela  fundada  no  agronegócio.  Pretende

aproximar os setores populares, principalmente os localizados nos grandes centros

urbanos de Minas Gerais (e que já estejam envolvidos com projetos de reciclagem ou

de reaproveitamento de resíduos), da tecnologia de produção do éster graxo a partir

de óleos de fritura descartados. Se na produção de biodiesel a partir do óleo virgem

(mamona, pinhão manso, girassol etc.) o conceito fundante é o do agronegócio (onde

os princípios organizadores são mobilização e cooperação), no caso da produção do

éster a partir de óleos de fritura usados a lógica prevalecente é da reciclagem, e os

princípios estruturadores passam a ser os de mobilização e de solidariedade.

OS IMPACTOS SOCIAIS NA PRODUÇÃO DO BIODIESEL

O  desenvolvimento  social  de  Minas  Gerais  pautado  no  incremento  de  nossa

poupança  interna,  ao  dinamizar  nossa  economia,  permite  que  os  padrões  de

prosperidade sejam alargados, com reflexos positivos no IDH estadual. A estratégia

adotada,  de  promover  o  desenvolvimento  local  por  meio  da  substituição  de
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importação  de  um  insumo essencial  para  as  atividades  econômicas  -  o  diesel  -,

fortalecerá a vida produtiva ao estimular a criação de inúmeras atividades industriais,

como moendas, alambiques, caldeiras, torres de destilação etc., além da ampliação

do consumo popular,  gerando bem-estar coletivo em todo o Estado. Não se pode

esquecer, ainda, que esse programa possibilitará a absorção de trabalhadores menos

qualificados no campo e na cidade, reduzindo a pressão sobre o mercado de trabalho

do contingente excessivo de trabalhadores de baixa qualificação e viabilizando uma

maior expansão dos salários desses trabalhadores no mercado. Tal política gerará

mecanismos  virtuosos  de  distribuição  de  renda,  propiciando  verdadeiro

desenvolvimento em Minas Gerais, sem perda da competitividade e da produtividade

da economia, além de se constituir numa nova matriz de articulação dos setores mais

dinâmicos  com  aqueles  excluídos  historicamente  dos  benefícios  do  crescimento

econômico. 

Deve  ser  considerada  ainda  a  situação  de  áreas  receptoras  de  grandes

investimentos  na  construção  pesada  (empreendimentos  mineradores,  hidrelétricas

etc.), que atraem significativo número de pessoas em busca de alguma oportunidade

para neles trabalharem, e que se vêem diante do desafio de posterior  integração,

após  findadas  as  obras.  O  Programa  de  Biodiesel  mineiro  poderá  ser  a  saída

estratégica para o realocamento desses trabalhadores, sazonais ou não, mostrando

um  caminho  para  o  day  after,  ou  seja,  propondo  uma  rota  para  integrar

produtivamente a força de trabalho e outras energias sociais que ficarem disponíveis

após o término de investimentos em grandes empreendimentos ligados à construção

pesada.

Os impactos regionais nos vales do Mucuri e do Jequitinhonha e no Norte de Minas 

Há poucas estratégias  possíveis  de gerar  processos de crescimento econômico

sustentável e virtuoso em regiões áridas ou semi-áridas, como é o caso das regiões

dos vales do Mucuri e Jequitinhonha e o Norte de Minas. A menos que se descubra a

maneira  de  explorar  algum  valioso  recurso  lá  existente,  as  condições  de

sobrevivência  humana  em  tais  regiões  se  tornam  ingratas  e  cruéis.  A  simples

escassez ou intermitência severa de chuvas faz inútil até mesmo terrenos férteis que,

a longo prazo, caminham para a desertificação. A conseqüência é a demanda por
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ações  minoradoras  do  sofrimento  e  da  miséria.  Pela  premência  de  resultados,

conjugada com  a  complexidade do problema,  a  imposição e  a  regra  têm  sido  o

estabelecimento  de  intervenções  assistencialistas,  que  contornam  provisória  e

eventualmente os dramas imediatos, sem se constituírem em verdadeira solução para

os interessados.

Nesta proposta, o biodiesel é instrumentalizado para ser resposta adequada, eficaz,

eficiente e efetiva para o desenvolvimento de regiões com as dos vales do Mucuri e

Jequitinhonha  e  o  Norte  de  Minas.  Nelas,  o  biodiesel  é  contemplado  como

instrumento para se tornar base econômica das microrregiões e dos municípios onde

o programa vier a ser implementado. O elemento propiciador e inspirador, no caso, é

a possibilidade de sucesso da cultura de oleaginosas, como a mamona e o pinhão

manso, como insumos favoráveis para a produção de combustível vegetal e outros

subprodutos,  além  da  viabilidade  de  tais  culturas  nessas  áreas  historicamente

desfavorecidas. A própria estrutura fundiária da região semi-árida mineira, onde 90%

das  propriedades  possuem  menos  de  100  hectares,  já  sinaliza  para  o  potencial

dessas culturas, em tudo vocacionadas para a pequena propriedade e a agricultura

familiar. 

Regiões destinadas a assentamentos rurais e a projetos de reforma agrária podem

ser dinamizadas com a construção de pequenas usinas de produção de biodiesel,

levando os assentados atuais e futuros a terem uma fonte segura de renda,  sem

prejuízo de outras atividades agrícolas destinadas à produção de alimentos. 

OS IMPACTOS AMBIENTAIS

Por ser produzido a partir de fontes renováveis e ser biodegradável, o biodiesel é

essencialmente um combustível de caráter ecológico comprovado em testes técnico-

ambientais  em vários  países,  como Alemanha,  Áustria,  Austrália,  Estados Unidos,

Argentina, Nicarágua, Índia, Mali e outros, e por grupos de pesquisa instalados no

Brasil em diferentes Estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul

etc.). Lugar de destaque neste conhecimento já acumulado fica reservado ao CETEC,

vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que não só já mapeou, no início dos

anos  80  do  século  passado,  as  possibilidades  de  aproveitamento  de  inúmeras

oleaginosas  em  Minas  Gerais  para  produção  de  biodiesel,  como  estudou
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detalhadamente  sua  cinética,  num  memorável  trabalho  reconhecido  em  toda  a

comunidade científica pelo seu pioneirismo. 

A natureza do biodiesel (ecológico, sustentável e democratizador do bem-estar), faz

dele uma commodity pública (onde os benefícios coletivos são preponderantes), em

contraposição  às  commodities  privadas  (típicas  de  bens  de  consumo

individualizados). Nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas existentes em

Minas Gerais, onde o consumo do petrodiesel é parte importante do custo de moradia

e do trabalho, o uso do biodiesel poderá ser estimulado nos grandes transportadores

de passageiros e de cargas, acarretando melhorias em termos de qualidade de vida

coletiva (com a redução da poluição ambiental e seus desdobramentos na saúde da

população),  além da socialização dos benefícios econômicos, atingindo não só os

trabalhadores como o setor empresarial em geral. Transportes coletivos mais baratos

e  mais  limpos  geram  resultados  positivos  para  o  poder  público,  para  os

empregadores e para os trabalhadores em seu conjunto. O programa de biodiesel,

portanto, configuraria uma verdadeira política de transmissão de produtividade aos

rendimentos das famílias trabalhadoras ao contribuir para a redução dos preços dos

bens de consumo popular.

A ORGANIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS PRODUTIVAS

O novo quadro desejado para Minas Gerais é aquele onde pequenos produtores,

organizados em sistema coletivo de produção (quer como associação,  quer como

cooperativa, quer como “empresa de participação comunitária”), participem, direta ou

indiretamente, de todas as fases do processo produtivo que se pretende implementar.

Assim, conjuntos de famílias ou de produtores independentes podem, por exemplo,

trabalhar fornecendo não só os insumos para uma planta industrial de biodiesel mas,

também,  serem  co-proprietários  do  negócio,  auferindo  parte  dos  benefícios

resultantes do empreendimento como um todo. A democratização da propriedade e

da  prosperidade  acarretará  um  ambiente  social  mais  justo,  diminuindo

simultaneamente a pobreza e a desigualdade. Preferencialmente,  essas pequenas

unidades produtoras de biodiesel, operando articuladamente com diferentes setores

empresariais  e governamentais,  darão substância a um tipo de parceria pública e

privada,  de  natureza descentralizada,  com foco no desenvolvimento social  e,  não
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somente,  nos  aspectos  meramente  econômicos  de  se  buscar  o  máximo  de

acumulação  em  favor  de  poucos.  Os  resultados  do  agronegócio  brasileiro,  aliás,

mostram o quanto é possível haver grandes ganhos financeiros sem sua correlata

democratização.  O  quadro  que  perseguimos  é  coerente  com  recomendações

recentes  do  Banco  Mundial,  indicando  que  o  crescimento  econômico  não  acaba,

necessariamente, com a pobreza e a desigualdade. 

A cadeia lógica dos empreendimentos que se pretende fomentar pode ser assim

representada:

*  -  O quadro  contendo a  cadeia  lógica  dos  empreendimentos  que se  pretende

fomentar foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 31.3.2011.

Essas  vinculações configuram um  poderoso elemento estruturador  do  programa

pretendido, na medida em que deverá contemplar ações que garantam a viabilidade e

a sustentabilidade econômica das atividades produtivas que promoverá. Assim, não

cuidará  apenas  da  promoção  da  produção  agrícola  dos  insumos  (óleo  e  álcool,

principalmente)  e seu processamento  primário.  Englobará,  também, a garantia  de

colocação do produto,  os  processos de logística e comercialização bem como as

atividades de pesquisa e assistência técnica nos aspectos tecnológicos, produtivos e

mercadológicos. Mais do que uma intervenção dinamizadora, o que se espera como

resultado deste programa é uma intervenção estruturadora de ordem econômica e

social, gerando efeitos inovadores e estratégicos para toda a sociedade mineira.

Outro componente na produção do éster graxo -  o álcool anidro -  que entra na

composição do biodiesel na proporção de aproximadamente 12%, sinaliza também

para  o  fortalecimento  e  ampliação  da  indústria  alcooleira.  No  caso  brasileiro,  as

nossas condições indicam a necessária opção pelo etanol, em detrimento do metanol,

pela comprovada capacidade do País de produzir álcool a partir de cana-de-açúcar

em grande escala, de maneira descentralizada, característica, aliás, de programas de

produção  de  energia  a  partir  da  biomassa.  A associação  de  pequenas  unidades

produtoras de biodiesel com suas correspondentes unidades de produção de etanol

possibilitaria democratizar o agronegócio em escala nunca alcançada no Brasil.

O desenvolvimento social em Minas Gerais será tão mais expressivo se o enorme

potencial produtivo do biodiesel for associado ao pequeno produtor, organizado em
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estruturas solidárias, de maneira a generalizar mais os benefícios da parceria com o

poder público. Apesar de não haver obstáculos tecnológicos (nem gerenciais), para a

formação de grandes ou médios centros de produção de biodiesel, pretende-se que

em Minas Gerais a prioridade seja, inicialmente, a de trabalhar com micro unidades

(com potencial produtivo de até um milhão de litros anuais)  e pequenas unidades

(com potencial de produção entre um e cinco milhões de litros anuais). Essa opção

estaria em consonância não só com a múltipla e complexa realidade mineira como,

também, com o propósito maior do Governo mineiro: fazer Minas crescer, com justiça

social e investindo no homem.

Unidades de menor porte têm condições de atender a demandas localizadas (em

empreendimentos,  instituições  ou  serviços),  exigindo  uma logística  de  distribuição

simplificada,  desonerando  assim  os  custos  de  produção.  Não  são  poucos  os

pequenos municípios  mineiros (entre os 853 existentes),  que despendem grandes

somas  (para  os  padrões  locais)  na  aquisição  de  óleo diesel  para  alimentar  seus

ônibus, caminhões, tratores e outras máquinas pesadas. Prefeituras de municípios

empobrecidos e com obrigações intransferíveis (como o transporte de alunos de zona

rural para escolas nucleadas) chegam a consumir mais de 20 mil litros por mês de

óleo diesel em suas diferentes atividades. Consórcios entre grupos de três a quatro

Prefeituras possibilitariam a elas a construção de unidades de produção de biodiesel

para atendimento de suas demandas, envolvendo pequenos produtores distribuídos

por  suas  comunidades.  Com efeito,  uma Prefeitura  dessas continuaria  a  comprar

seus 20 mil litros de óleo mensalmente, como sempre fez e fazia; a diferença é que o

dinheiro permanecerá agora dentro do município, ativando a vida econômica local,

diferentemente de quando os recursos estavam sendo enviados para fora da cidade.

Na mesma linha de raciocínio, pode-se imaginar a organização de unidades para o

atendimento de demandas da indústria de construção pesada (em grandes obras, tipo

barragens),  de  mineradoras,  de  transportadoras  (de  carga  ou  passageiros)  e

atividades do agronegócio (em parceria, por exemplo, com assentamentos de reforma

agrária). Esse consumo institucional permitiria que o biodiesel utilizado fosse o B-100,

ou  seja,  100%  puro.  Essa  alternativa  dispensaria  o  processo  de  mistura  com  o

petrodiesel (para se ter o B2, B5, B10 ou B20 ou outro mix qualquer), eliminando os
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ônus correspondentes. Poderia ser entendido quase como uma produção para auto-

consumo, dispensando a intervenção das grandes estruturas usuais de intermediação

e  distribuição.  Evidentemente,  alguns  setores  empresariais  poderão  manter  o

propósito de produzir o biodiesel para posterior mistura em  blendeds regularmente

aceitos no mercado interno,  ou para exportação, como mais uma unidade de seu

conjunto de negócios. Entretanto, as exigências de responsabilidade social feitas às

empresas colocam-nas como parceiras vocacionadas do desenvolvimento solidário e

sustentável, abrindo espaço para a construção de estruturas de colaboração, onde as

boas  empresas  exercem  mais  o  papel  de  liderança  que  o  de  controle  sobre  o

desenvolvimento local.

Veja-se  o  caso  das  atividades  mineradoras  que,  em  geral,  recebem  grandes

questionamentos  das  comunidades  nas  áreas  onde  ocorrem.  As  empresas  de

mineração,  principalmente  as  que  operam  a  céu  aberto,  costumam  ser

responsabilizadas pela degradação ambiental, pela poluição das terras, das águas e

do ar,  sem falar  no esgotamento de riquezas naturais não renováveis,  e mais um

amplo elenco de queixas e demandas. Entre essas, ressalte-se a questão da geração

de trabalho e outras formas de emprego, que se acirram a cada agravamento da crise

social do País. O apoio e a parceria na construção de unidades de biodiesel atenderia

às necessidades de combustível dessas empresas e dinamizaria a economia local

onde estivessem estabelecidas (ou em sua área de influência), gerando benefícios

para todos, tangíveis para uns e intangíveis para outros (do tipo melhoria de imagem

pública  e  obtenção  de  certificados  ISO  14.001).  Minério  de  ferro,  por  exemplo,

poderia  ser  considerado  como  “minério  verde”,  quando  destinado  a  exportação,

agregando  valor  pelo  uso  de  insumo  ecologicamente  correto.  Áreas  degradadas

poderiam ser reflorestadas com fontes de oleaginosas (do tipo pinhão manso, que é

cultura permanente),  num esforço conjunto envolvendo empresas, o poder  público

local  e  o  estadual,  entidades  internacionais,  sindicatos  e  outras  associações

populares e comunitárias.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 836/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.640/2009)

Altera o art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 15 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003,

o seguinte § 4º:

“Art. 15 - (...)

§ 4º - Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, a cobrança de tarifa relativa a

contrato de parceria público-privada para concessão de rodovia só será permitida a

partir do momento em que a rodovia apresente, em condição adequada, um ou mais

dos seguintes elementos, conforme avaliado pelo órgão técnico competente:

I - acostamento;

II - sinalização horizontal e vertical;

III - pavimento;

IV - pista dupla ou 3ª pista nos aclives;

V - serviço de socorro mecânico;

VI - reboque;

VII - ambulância e atendimento médico;

VIII - telefone de emergência ao longo da rodovia.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Carlos Pimenta

Justificação: Esse projeto de lei tem por finalidade garantir condições de segurança

aos usuários das rodovias estaduais e evitar que os cidadãos paguem por um serviço

que ainda não está  em condições de ser  oferecido pelo poder  público,  o que se

afigura extremamente injusto.

Para tanto,  pretende-se exigir  que a cobrança de tarifa  relativa à concessão de

rodovia  só  seja  permitida  a  partir  do  momento  em  que  a  rodovia  apresente,  em

condições  adequadas,  pelo  menos  acostamento,  sinalização  horizontal  e  vertical,

pavimento ou pista dupla. Além do mais, a cobrança só será iniciada se houver prévia
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avaliação do órgão estadual  responsável  pelo  acompanhamento  e fiscalização do

contrato de parceria público-privada, medida necessária para garantir ainda mais a

segurança dos usuários.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares à aprovação

do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 837/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.046/2010)

Institui  diretrizes  para  a  elaboração de programa de concessão de isenção nas

taxas estaduais devidas no decorrer do processo de habilitação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  estabelecidas  as  diretrizes  para  a  elaboração  de  programa

governamental que vise possibilitar o acesso de pessoas de baixo poder aquisitivo ao

processo de aprendizagem e habilitação necessária  para a condução de veículos

automotores.

Art. 2º - A aplicação das regras e condições aqui estabelecidas se dará para que, de

forma facilitada e menos dispendiosa, possam os cidadãos abrangidos pelo programa

obter a primeira carteira nacional de habilitação - CNH nas categorias A, B, e AB e, na

hipótese de nova classificação, nas categorias C e D. 

Art. 3º - Para os efeitos desta lei, consideram-se pessoas de baixo poder aquisitvo

aquelas que: 

I - possuam renda familiar mensal bruta igual ou inferior a dois salários mínimos

vigentes na época do requerimento;

II  -  estejam  matriculadas  na  rede  pública  de  ensino  e  que  comprovem  bom

desempenho escolar;

III - sejam egressas e liberadas do sistema penitenciário.

Art. 4º - Por meio deste programa, os candidatos terão isenção das taxas relativas:

I - à inscrição para exame de habilitação;

II - ao exame de legislação ou repetência;

III - à expedição de licença de aprendizagem;
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IV - ao exame de direção ou repetência;

V - à expedição da carteira definitiva.

Art. 5º - Por meio de incentivo fiscal, poderão os centros de formação de condutores

-  CFCs -  ofertar  gratuitamente às  pessoas listadas no art.  3º  desta lei  os  cursos

teóricos e práticos necessários para a habilitação de condutores. 

Art.  6º  -  A  concessão  dos  benefícios  a  que  se  refere  esta  lei  não  exime  o

beneficiário da realização de todos os exames necessários e indispensáveis para a

habilitação na categoria pretendida, devendo ser observadas as disposições da Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Art. 7º - Além da observância de todos os requisitos para obtenção de habilitação,

previstos  no  art.  140 do CTB,  o  candidato  a  ser  beneficiado  por  esta  lei  deverá

comprovar domicílio no Estado.

Art. 8º - O disposto nesta lei não se aplica às pessoas que tenham cometido crimes

na  condução  de  veículo  automotor,  previstos  no  CTB,  com  sentença  penal

condenatória transitada em julgado.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  A falta  de qualificação de inúmeros  cidadãos tem impossibilitado a

inserção  destes  no  mercado  de  trabalho.  Sabe-se  que  a  carteira  nacional  de

habilitação - CNH - tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional, além

de ser uma realização pessoal e social. Por outro lado, os altos custos e taxas para

obtenção de uma CNH tem inviabilizado em muitos casos, a devida habilitação, em

especial para aqueles cujo poder aquisitivo é menor ou as vicissitudes da vida os

colocam  em  desvantagem  social.  Assim,  é  muito  importante  a  proposição  ora

apresentada, uma vez que permite que pessoas de baixo poder aquisitivo, jovens de

escola pública e cidadãos provenientes do sistema prisional possam obter a isenção

das taxas cobradas pelo Detran-MG, relativas aos testes e confecção da carteira de

habilitação,  o  que  em  muito  já  auxiliará  na  redução  dos  elevados  custos  que

envolvem o processo de habilitação.

O mesmo raciocínio se aplica à eventual gratuidade dos cursos teóricos e práticos
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ministrados pelos centros de formação de condutores - CFCs. Vale ressaltar que a

concessão de isenção das taxas devidas ao Detran-MG no processo de habilitação

não sobrecarregaria o orçamento do Estado, ao passo que a melhor qualificação do

cidadão poderia facilitar a sua inserção no mercado de trabalho, o que, indiretamente,

beneficiaria  o  poder  público.  Outrossim,  a  implementação  das  diretrizes  ora

apresentadas reduziria o número de acidentes de trânsito, uma vez que qualificaria e

habilitaria  condutores  que  hoje,  sabemos,  em razão  do  alto  custo  que envolve  o

processo  de  habilitação,  conduzem  veículos  automotores  sem  a  habilitação

necessária, em especial nas cidades do interior de Minas. Vale mencionar, por fim,

que programa semelhante já existe em outros Estados da Federação, a exemplo da

Lei nº 13.369, de 2007, do Estado de Pernambuco, não se olvidando dos benefícios

que tal programa vem propositando a população desse Estado.

Em suma, pelos  motivos  expostos,  é evidente  a  importância da  implementação

dessas diretrizes, pois será sem sombra de dúvidas um grande avanço social.

- 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 838/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.349/2007)

Acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de 2004, que dispõe sobre a

prática da educação física na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte art. 1º-A à Lei nº 15.030, de 20 de janeiro de

2004:

“Art. 1º-A - Os alunos de qualquer nível serão submetidos, sempre que for julgado

necessário pela direção da escola e no início de cada ano letivo, a exame clínico

realizado  por  médico  habilitado,  que  prescreverá  o  regime  de  atividades

convenientes, se verificada anormalidade orgânica.”. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  A Lei  Federal  nº  10.793,  de  2003,  implementou como componente
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curricular obrigatório a prática de educação física no ensino fundamental das escolas

do  País.  No  entanto,  não  está  prevista  em  lei  a  realização  de  exames  médicos

prévios à atividade, destinados a verificar a aptidão física dos alunos. 

A necessidade de  tais  exames  é  evidente,  tendo-se  em vista  que  a  prática  de

atividades  físicas  por  pessoas  debilitadas  pode  levar  à  morte.  Para  ilustrar  a

necessidade dos exames, ressaltamos as grandes tragédias que vêm ocorrendo com

jogadores de futebol, que, apesar de jovens e devidamente assistidos por equipes

médicas, têm sido surpreendidos por problemas de saúde, que, em alguns casos,

levam ao óbito.

É para evitar esse tipo de tragédia que se apresenta o projeto em tela, com o fito de

resguardar a integridade física e a saúde dos alunos da rede pública estadual. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 839/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.303/2009)

Altera a Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, que disciplina as reclamações

relativas à prestação de serviço público, em conformidade com o disposto no § 4º do

art. 40 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 1º - É assegurado ao usuário de serviço público o direito de apresentar a órgão

ou entidade da administração pública ou particular delegado, reclamação ou sugestão

relativa a serviço prestado.”.

Art. 2º - A Lei nº 12.628, de 6 de outubro de 1997, fica acrescida do seguinte artigo:

“Art. 2º- A - Deverão ser afixados cartazes, em local visível e próximo aos guichês

de atendimento, com um número de telefone e o endereço eletrônico do órgão ou da

entidade da administração pública ou de particular delegado e da Ouvidoria-Geral do

Estado  de  Minas  Gerais,  para  o  recebimento  das  reclamações  e  das  sugestões

previstas no art. 1º desta lei.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  A Lei  nº  12.628,  de  6/10/97,  regulamentou o direito  do  usuário  de

serviço público de apresentar, assim como ocorre na iniciativa privada, reclamações

relativas aos serviços prestados pela administração pública, deixando de possibilitar

que o encaminhamento de sugestões também se desse como direito seu.

Do mesmo modo,  apesar  de  ter  buscado regulamentar  direito  já  estampado na

Constituição  do  Estado,  a  referida  norma  não  buscou  meios  de  viabilizar  o  seu

exercício, sendo silente quanto às formas pelas quais a reclamação poderia ser feita

ou a quem deveria ser dirigida, o que de certa forma vem impossibilitando a sua

eficácia.

Não se olvida que o Estado tem para com o cidadão o dever de prestar-lhe os

serviços provenientes dos direitos estampados na lei, quer sejam eles referentes à

saúde, quer à educação, quer ao simples atendimento nos órgãos públicos. 

Não se olvida, ainda, que nem sempre esses serviços são prestados a tempo e com

a diligência devida, sendo frequentes as reclamações ouvidas no dia a dia quanto à

ineficiência e ao pouco caso com que o usuário do serviço público é tratado pelo

servidor. 

De outra feita, quando o atendimento é prestado com eficiência e diligência pelo

servidor, não possui o cidadão meios de elogiar e demonstrar ao poder público que o

modelo ali  adotado atende às necessidades do usuário,  devendo ser repetido nos

demais órgãos da administração.

Assim, o que se pretende com referido projeto é antes de tudo criar para o cidadão

um  meio  prático,  fácil  e  eficaz  de  exercer  o  seu  direito,  podendo  efetivamente

encaminhar as reclamações e sugestões que contribuirão para a melhoria do serviço

prestado pelo ente estatal. 

- 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 840/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.025/2009)

Altera  a Lei  nº  6.763,  de 26  de  setembro  de  1975,  que consolida  a  legislação
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tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º do art. 224 da Lei nº 6.763, de 26 de setembro de 1975, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 224 - (…)

§  4º  -  O  valor  da  Unidade  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ufemg -  será

atualizado anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -

IPCA -, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, ou de outro índice

que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre novembro de um ano

e outubro do ano seguinte.” 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  A Unidade Fiscal  do  Estado  de Minas  Gerais  -  Ufemg -  é  o  fator

utilizado  pelo  governo  estadual  para  expressar  as  importâncias  fixas  ou

correspondentes a tributos, multas, limites para a fixação de multas  ou limites  de

faixas para efeito de tributação.

Fator de grande relevância para a administração estadual, a refletir diretamente nas

obrigações  dos  contribuintes  perante  o  Estado,  o  reajuste  da  Ufemg implica  em

reajuste dos valores da maioria das taxas estaduais.

Hoje, a Ufemg é reajustada anualmente, tendo como base o Índice Geral de Preços

-  Disponibilidade Interna -  IGP-DI -,  da Fundação Getúlio  Vargas,  índice que vem

apresentando variação crescente.

Isso se explica em função da fórmula de cálculo do IGP-DI, que tem sua apuração

com base na média ponderada de três outros índices: Índice de Preços por Atacado -

IPA - (60%), Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - (30%) e Índice Nacional

de  Preços  da  Construção  Civil  -  INCC  (10%).  Em  razão  dessa  composição,  a

variação  do  IGP-DI  é  fortemente  influenciada  pelo  ritmo  dos  preços  de  bens

comercializados no atacado, que, de acordo com a metodologia empregada, referem-

se  a  produtos  da  indústria  de  transformação  que  representam  elevado  valor  da

produção ou de importação e expressiva participação no PIB.
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Não se apresenta razoável, por essas razões, ter o reajuste da Ufemg atrelado a

índice  tão  suscetível  de  variação,  sensível  a  mudanças  de  vários  setores  da

economia,  em  especial  do  setor  produtivo,  sempre  vulnerável  às  incertezas  do

mercado mundial. 

Apenas  para  se  ter  um  exemplo,  nos  anos  2007  e  2008,  os  preços  dos  bens

comercializados no atacado (IPA) variou, respectivamente, 6,77% e 14,72%, ao passo

que os preços ao consumidor (IPC) variou somente 4,50% e 5,95%. 

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, índice oficial da

inflação, é utilizado para oferecer a variação dos preços no comércio para o público

final, apurado com base nos preços praticados no comércio, prestadoras de serviços,

domicílios (para calcular valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. 

Parece-nos, assim, haver mais lógica na adoção do IPCA como fator de atualização

da Ufemg, visto que o referido índice, além de ser o utilizado pelo governo federal

para verificar  a meta de  inflação e  com isso  reajustar  o salário  mínimo,  tarifas  e

realizar  projeções  econômicas,  é  mais  condizente  com  o  princípio  da

proporcionalidade, vez que é o contribuinte final quem arcará com esse custo. 

A lógica de tal raciocínio é simples e reside no fato de que o governo estadual não

tem, na função de tributar, nenhum viés empresarial, em especial quando tratamos de

taxas, que são cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização

de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte.

Assim, adotar o IPCA como fator de atualização da Ufemg nada mais é do que

utilizar  índice  mais  adequado  e  justo,  atentando  para  o  fato  de  que  tal  índice

representa  única  e  exclusivamente  a  variação da inflação e  do  custo  interno,  ao

passo  que  o  IGP-DI  representa,  entre  outras  coisas,  a  variação  do  mercado

internacional e da taxa de câmbio.

São  por  essas  razões  por  que  se  submete  a  apreciação  desta  augusta  Casa

Legislativa o projeto de lei que ora se apresenta. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 841/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 899/2007)

Cria no Estado o Pólo Extrativista de Madeira do Vale do Jequitinhonha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  no  Estado  o  Pólo  Extrativista  de  Madeira  do  Vale  do

Jequitinhonha, integrado pelos Municípios que compõem essa macrorregião.

Parágrafo único - Fica designado o Município de Itamarandiba como sede do Pólo

Extrativista a que se refere o “caput”.

Art. 2º - São objetivos do Pólo Extrativista de que trata esta lei:

I - o desenvolvimento da atividade de extração de madeira;

II - o incentivo a atividades decorrentes da atividade de extração de madeira;

III - a geração de empregos e renda;

IV - a otimização da extração de madeira no Vale do Jequitinhonha;

V - o incentivo às atividades de pesquisa científica e tecnológica relacionadas com

o processo de extração de madeira;

VI - o incentivo à pequena empresa e à microempresa que exerçam a extração de

madeira;

VII  -  a  compatibilização  da  atividade  extrativista  com  a  preservação  do  meio

ambiente.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a incentivar as empresas localizadas no

Pólo Extrativista e cuja atividade seja compatível com os objetivos previstos no art. 2º,

mediante:

I - a concessão de benefícios fiscais e financeiros;

II  -  a  realização de convênios  de  cooperação e assessoria técnica  com órgãos

especializados da administração pública direta e indireta. 

Art.  4º  -  Fica  criada  a  Comissão  de  Desenvolvimento  do  Pólo  Extrativista  de

Madeira do Vale do Jequitinhonha, com a finalidade de promover a implementação

das medidas previstas nesta lei.

§ 1º - A Comissão será composta por representantes das empresas extrativistas e

do poder público.

§ 2º - Cabe à Comissão eleger seu Presidente e elaborar o seu regimento e o do
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Pólo Extrativista.

§ 3º -  Os membros da Comissão não receberão remuneração, a nenhum título,

pelas atividades nela desenvolvidas.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  O  Vale  do  Jequitinhonha  tem  papel  fundamental  na  extração  de

madeira  no  Estado  e  no  Brasil.  A  madeira  extraída  na  região  é  destinada

principalmente à produção de carvão vegetal e a fins comerciais. Nos últimos anos,

contudo,  a  produção,  em  pequena  escala,  por  produtores  de  pequeno  porte  tem

aumentando  muito,  e  o  eucalipto,  matéria-prima  principal  da  região,  tem  tido

aproveitamento diversificado.

Segundo dados do IBGE, Minas Gerais concentrou 76,14% da produção nacional

de carvão oriundo da silvicultura no ano de 2004. Segundo a mesma fonte, entre os

20 maiores produtores de carvão a partir da silvicultura no Brasil, 16 Municípios são

deste Estado, entre eles - e com destaque - o de Itamarandiba. Os outros Municípios

abrangidos  pelo  projeto  de  lei  também  desenvolvem  a  atividade  de  extração  de

madeira com grande expressão.

Por este motivo, com a intenção de incentivar o desenvolvimento econômico da

região  e  a  otimização  da  atividade  extrativista  com  estrito  atendimento  às  leis

ambientais, este Deputado sugere a criação do Pólo Extrativista de Madeira do Vale

do Jequitinhonha,  com a  certeza  de que a  aprovação do projeto  trará  benefícios

imediatos para todo o Estado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 842/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.489/2009)

Institui a Semana do Consumo Consciente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  instituída  no  Estado  de  Minas  Gerais  a  Semana  do  Consumo

Consciente, a ser comemorada, anualmente, na semana que contenha o dia 15 de

março. 

Parágrafo único -  Na semana que compreende a data instituída por  essa lei,  o

poder público, através da Secretaria de Governo e dos seus órgãos de proteção e

defesa do consumidor, desenvolverá atividades de conscientização para sensibilizar a

sociedade  sobre  a  importância  do  uso  consciente  do  dinheiro  e  do  consumo

sustentável.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  A facilidade  de  crédito  e  o  consumo desenfreado  há  tempos  vem

causando diversos problemas na sociedade contemporânea. O consumidor que não

consegue adequadamente cuidar do orçamento familiar, que não sabe a hora certa

de investir, nem sobre fazer a escolha na hora de comprar ou movimentar a sua conta

bancária, além de trazer problemas financeiros para si e sua família, acaba, por seus

atos de consumo, comprometendo toda a sociedade, gerando reflexos negativos na

economia e no meio ambiente.

Em  casos  extremos,  os  especialistas  alertam  que  o  consumo  desenfreado  ou

compulsivo pode até mesmo ser considerado uma doença. O consumidor que não se

satisfaz  com  o  objeto  da  compra,  mas  sim  com  o  ato  de  comprar  sofre  de

oneomanipatia, um distúrbio que já atinge 1% da população mundial, segundo dados

da Organização Mundial de Saúde - OMS. 

Diante desse quadro, pretendemos, com este projeto, despertar o Estado para a

necessidade da implementação de ações para incutir na consciência de cada cidadão

mineiro a importância do consumo equilibrado e sustentável.

Para tanto, propõe-se que o poder público, com a ajuda da Secretaria de Governo -

Segov  -  e  dos  seus  órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor,  desenvolva

atividades em várias frentes de atuação, com a divulgação de conceitos básicos em

publicações na internet, em jornais de grande circulação, palestras em comunidades,

confecção de panfletos,  entre outras  ações que tenham por  escopo disseminar  o
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debate sobre o uso sustentável e adequado do dinheiro junto à sociedade.

Nessa missão, será de suma importância a atuação efetiva da Segov, que além da

sua  função  primordial  de  coordenação  e  articulação  política  do  governo,  tem,

também, por competência, de desenvolver ações e políticas públicas atinentes ao

direito do consumidor, conforme determina o art. 2°, inciso X, do Decreto nº 44.988,

de 2008, que dispõe sobre a organização e as atribuições desta Secretaria.

Outrossim,  por  ser  a educação e a divulgação sobre  o  consumo adequado um

direito básico do consumidor (art. 6°, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor), a

data proposta para o desenvolvimento dessas atividades é a semana que contenha o

dia  15  de  março,  data  em  que  se  comemora  o  Dia  Mundial  dos  Direitos  dos

Consumidores. 

É certo que a matéria em comento se insere na competência legislativa do Estado,

conforme disposto no  art.  24,  inciso  VIII,  da  Constituição da República,  pelo qual

compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre

direito do consumidor. 

Assim, não havendo óbice de naturezas legal e constitucional para a aprovação

deste projeto, aliado ao fato de que o fomento ao consumo consciente é um dever do

Estado e um direito básico do consumidor, pugna este Deputado pela aprovação do

projeto que ora submete à apreciação desta augusta Casa Legislativa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 843/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.803/2009)

Altera a Lei nº 7.302, de 21 de julho de 1978, que dispõe sobre a proteção contra a

poluição sonora no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso II do art. 2º da Lei nº 7.302, de 21 de julho de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

II - independentemente do ruído de fundo, atinjam, no ambiente exterior em que têm

origem, os níveis sonoros indicados na tabela constante no Anexo I desta lei,  em
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relação à respectiva classificação da área, entre as 22 (vinte e duas) horas e as 7

(sete)  horas,  se  outro  horário  não  for  estabelecido  na  legislação  municipal

pertinente.”.

Art. 2º - A Lei nº 7.302, de 1978, passa a vigorar acrescida do seguinte Anexo I:

“Anexo I

* - O Anexo I, a que se refere o Projeto de Lei nº 843/2011, foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 31.3.2011.

Art. 3º - O inciso VII do art. 4º da Lei nº 7.302, de 21 de julho de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)

VII - de máquinas e equipamentos utilizados em construção, demolições e obras em

geral, no período compreendido entre 7 (sete) e 20 (vinte) horas, salvo aos domingos

e feriados, quando não serão permitidos.”.

Art. 4º - O art. 5º da Lei nº 7.302, de 1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator à multa no valor

de  1.000  (mil)  a  5.000  Ufemgs  (cinco  mil  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas

Gerais) graduada de acordo com a gravidade da infração, salvo quando se tratar de

infração a ser punida de acordo com lei federal.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação:  Em  1978  os  efeitos  nocivos  da  poluição  sonora  já  chamavam  a

atenção da sociedade mineira, o que levou o legislador estadual a editar a lei que ora

se  pretende  alterar,  que  disciplinava  a  matéria.  Todavia,  tal  legislação  tornou-se

defasada com o passar dos anos. Hoje o que encontramos nos grandes centros é

uma grande propagação de ruídos intensos, lesivos e constantes, que aos poucos

provoca danos irreversíveis ao ser humano e ao meio ambiente. Este projeto visa

conferir caráter de atualidade a esta legislação.

Quanto  à  competência  legislativa,  preceitua  o  art.  24,  inciso  I,  da  Constituição

Federal, que é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre

o tema. Ademais, o art. 23, inciso VI, da Carta Magna determina que é competência
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comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio

ambiente e combater a poluição em todas as suas formas. Portanto, não padece a

proposição de nenhum vício de propositura.

Outro fato a ser destacado é que o art. 5º da citada Lei nº 7.302, de 1978, delega a

atribuição de fixar as  penalidades a regulamentos a serem expedidos pelo  Poder

Executivo. Trata-se de uma lacuna legislativa, vez que tal tarefa cabe unicamente ao

Poder  Legislativo,  que possui  legitimidade democrática para  tanto.  Na verdade,  o

Poder Executivo deve ater-se aos limites previamente estabelecidos em lei, um dos

pilares do Estado Democrático de Direito. Daí a necessidade de tal alteração.

Dessa forma, o projeto em tela pretende adaptar a Lei nº 7.302, de 1978, à nova

realidade,  sendo  uma  alternativa  para  corrigir  as  impropriedades  verificadas,

ressaltando-se que tais alterações são atinentes ao ímpeto legislativo estadual.

- 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 844/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.816/2009)

Declara de utilidade pública a Sociedade Além-Paraibana de Educação - Sape -,

com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Sociedade  Além-Paraibana  de

Educação - Sape -, com sede no Município de Além Paraíba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros

Justificação: A Sociedade Além-Paraibana de Educação - Sape - é uma entidade

pública  municipal  sem  fins  lucrativos,  formada  por  representantes  de  diversos

segmentos  da  comunidade,  tendo  entre  seus  objetivos  a  manutenção  do

funcionamento do Centro de Formação Profissional Prof. Odilon Alves, situado em

Além Paraíba, e o Centro de Formação Prof. Victor José Ferreira, situado em Volta

Grande, que oferecem capacitação especializada para as classes menos favorecidas.

A  Sape  atualmente  conta  cerca  de  400  alunos  na  região  de  Além  Paraíba,
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profissionalizando trabalhadores e jovens em situação de risco com o objetivo  de

diminuir a violência e atender à demanda por emprego na região. A Sociedade busca

desenvolver  projetos  para  contribuir  de  forma eficaz para  o  progresso da região,

sobretudo no âmbito da inclusão social. 

A entidade preenche todos os requisitos para a declaração de utilidade pública,

constantes na Lei nº 12.972, de 27/7/98, entre os quais podemos destacar: o registro

no  cartório  de  registro  civil  como  pessoa  jurídica  de  direito  privado  e  diretoria

composta por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de seus cargos. 

Considerando que a Sociedade desenvolve uma gestão administrativa e patrimonial

em prol do interesse público e não oferece nenhum óbice legal para a declaração de

utilidade pública, esperamos o apoio dos colegas à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 845/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.010/2009)

Veda  a  cobrança  de  tarifas  ou  preços  públicos  decorrentes  da  religação  dos

serviços de energia elétrica e fornecimento de água.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica vedada a cobrança de tarifas  ou preços públicos decorrentes das

atividades de religação comum ou de urgência de unidades consumidoras de água e

de energia elétrica cujos serviços sejam prestados pela Companhia de Saneamento

de Minas Gerais - Copasa - e pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação:  A Cemig  e  a  Copasa,  assim  como  a  maioria  dos  prestadores  de

serviço de energia elétrica e de abastecimento de água, cobram dos consumidores,

ordinariamente, tarifa ou preço em razão restabelecimento do serviço suspenso em

decorrência de inadimplemento.

Conquanto a suspensão do serviço por falta de pagamento das tarifas de consumo
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seja atualmente considerada constitucional, não violando a garantia de continuidade

prevista no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), o

mesmo não se pode dizer da cobrança decorrente do restabelecimento do serviço.

Isto  porque  o  serviço  somente  é  restabelecido  a  partir  do  momento  em  que  o

consumidor comprova a quitação dos valores pendentes, acrescidos da penalidade

moratória, que já remunera a eventual despesa de religação.

Não bastasse isso, a atividade de religação já está compreendida na prestação do

serviço  público,  de  tal  sorte  que  a  instituição  de  uma  nova  tarifa  com  feições

autônomas, a título de restabelecimento do serviço, constituiria “bis in idem”, uma vez

que  o  consumidor  adimpliu  a  sua  obrigação  (acrescida  das  cominações  legais  e

contratuais), surgindo para ele o direito ao serviço, sobretudo em decorrência de sua

natureza essencial.

Relativamente aos serviços de energia elétrica, a Resolução nº 456, de 2000, da

Aneel, faculta a cobrança das tarifas de religação normal e de urgência, consoante

estabelece o § 1º do art. 109, nos seguintes termos:

“Art.  109.  Os  serviços  cobráveis,  realizados  a  pedido  do  consumidor,  são  os

seguintes:

I - vistoria de unidade consumidora;

II - aferição de medidor;

III - verificação de nível de tensão;

IV - religação normal;

V - religação de urgência; e

VI - emissão de segunda via de fatura.

§ 1º - A cobrança dos serviços previstos neste artigo é facultativa e só poderá ser

feita em contrapartida de serviço efetivamente prestado pela concessionária, dentro

dos prazos estabelecidos.”.

Assim sendo,  não há,  a rigor,  obrigatoridade de cobrança pela  execução dessa

atividade (religação) e nem pode ser considerada serviço público, na acepção jurídica

do termo, o que afastaria a possibilidade de instituição de tarifas ou preços públicos

destinados a remunerá-la.

Não fosse isso, cumprindo o consumidor a sua obrigação com os prestadores de
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serviço de energia elétrica e de água, mediante o pagamento das tarifas em atraso,

nasce para ele o direito à sua continuidade, considerando que são, nos termos da lei

consumerista, serviços essenciais. Vale dizer: a atividade de religação se encontra

(no  sistema  do  Código  do  Consumidor)  compreendida  na  própria  prestação  do

serviço público, porque o usuário, uma vez quitadas as tarifas de consumo (inclusive

com as multas e juros contratuais), tem o direito que seja ele retomado, considerando

a sua essencialidade e tendo em vista ainda o princípio legal da continuidade.

A manutenção da suspensão do serviço em virtude da eventual falta de pagamento

das tarifas ou preços públicos de religação afronta a obrigação que têm os órgãos

públicos,  por  si  ou  por  suas  empresas,  concessionárias,  permissionárias  ou  sob

qualquer  outra  forma  de  empreendimento,  de  fornecer  serviços  adequados,

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Noutro vértice,  quanto à isenção da tarifa  de religação dos serviços de energia

elétrica, entendemos, a despeito do que estabelecem os arts. 21, XII, e 22, IV, da

Constituição Federal, que a proposta aqui apresentada é de competência do Estado

de Minas Gerais e, por conseguinte, formalmente constitucional, na medida em que

não  objetiva  legislar  sobre  energia  e  nem  afronta  a  competência  administrativa

conferida exclusivamente à União para explorar os serviços e instalações de energia

elétrica.

Indiscutivelmente, o objeto da matéria diz respeito às relações de consumo e não

ao regime jurídico da prestação de serviços de energia elétrica e, por essa razão, o

Estado é competente para legislar sobre o tema, conforme lhe autoriza o art. 24, V, da

Constituição Federal.

De  mais  a  mais,  a  proposição  não  objetiva  alterar  eventuais  cláusulas

regulamentares ou de serviço, o que atrairia a competência privativa da União, no

caso  de  serviços  de  energia  elétrica,  afastando  a  do  Estado,  mas  simplesmente

excluir  a  ilegal,  indevida  e  abusiva  cobrança  pelo  restabelecimento  do  serviço

suspenso.

Não bastasse isso, a tarifa (freqüentemente denominada, com impropriedade, como

taxa de religação) é inconstitucional, como vêm pronunciando os tribunais brasileiros,

entre os quais o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de acordo,
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entre outros, com o seguinte aresto:

“Taxa de Religação de Energia Elétrica - multa - cobranças ilegítimas. A taxa de

religação de energia elétrica, por não configurar prestação de serviço, não pode ser

cobrada do consumidor. É ilegal a multa imposta ao consumidor acima do patamar

previsto  pelo  §  1º  do  artigo  52  da  Lei  nº  8.078/90”.  (TJMG.  Acórdão

1.0000.00.188016-0/001.  Rel.  Des.  Antônio  Hélio  Silva.  Data  do  Julgamento:

17/4/2001. Data da Publicação: 4/5/2001).

Cumpre sublinhar que a apresentação dessa proposição atende a pedido que nos

foi formulado pelo ilustre Vereador Isaac Di Kaltma, do Município de Vazante, que,

expressando sua preocupação com os prejuízos sofridos pelos consumidores, clama

no intuito de que esta Casa possa pôr um fim a esse tipo de prática, notadamente

porque  praticadas  por  empresas  cujo  capital  social  pertence,  total  ou

majoritariamente, ao Estado de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 846/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.125/2007)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  o  terreno  que  especifica  à  Associação  dos

Produtores Rurais da Fazenda Pico - Aprofap, com sede no Município de Unaí. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação dos Produtores

Rurais da Fazenda Pico - Aprofap -, com sede no Município de Unaí, o terreno com

área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),  situado na Fazenda Pico, no lugar

denominado Rabo Fino ou Água Fria, registrado sob o nº 5.431 às fls. 212 do Livro 3-

F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação:  Associação  dos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Pico  é  a  entidade

representativa dos pequenos produtores da região, no Município de Unaí, e tem entre
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seus  objetivos  a  implementação  de  programas  de  desenvolvimento  de  seus

associados, inclusive no que toca à geração de emprego e renda. 

O terreno objeto desta proposição foi doado ao Estado pelo Sr. José Ferreira Neto e

sua esposa, a Sra. Maria Cândida de Jesus, em 1963, com a finalidade de que ali

fosse construída e colocada em funcionamento uma escola estadual. Sucede, porém,

que tal escola nem sequer chegou a funcionar e o terreno encontra-se como área

devoluta.

A doação desse imóvel  -  que hoje  não tem  qualquer  utilidade para  o Estado -

constitui  medida de relevante interesse público,  posto que poderá  ser  usado pela

Associação  para  cumprir  suas  finalidades  estatutárias  e,  assim,  promover  o

desenvolvimento das famílias de seus associados. 

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 847/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.490/2009)

Obriga os bancos, as empresas de cartão de crédito, as operadoras de serviços de

telefonia móvel, os provedores de internet e televisão por assinatura a disponibilizar

aos usuários mecanismos capazes de gerar algum tipo de recibo, que lhes permita

comprovar documentalmente o teor e a data de suas solicitações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  obrigados  os  bancos,  as  empresas  de  cartão  de  crédito,  as

operadoras de serviços de telefonia móvel e os provedores de internet e de televisão

por assinatura a disponibilizar aos usuários mecanismos capazes de gerar algum tipo

de recibo,  que lhes permita comprovar documentalmente o teor e a data de suas

solicitações.

§  1º  -  Na  solicitação  deverá  constar  necessariamente,  sem  prejuízo  de  outras

informações:

I - o nome do usuário;

II - o número do CPF e do RG;



2058
____________________________________________________________________________

III - o conteúdo e a data da solicitação;

IV - o número sequencial de protocolo.

§ 2º - O recibo de que trata o “caput” deste artigo será impresso:

I  -  pela empresa prestadora do serviço, na hipótese de atendimento pessoal  ou

telefônico, através de correspondência específica, ou incluída na conta encaminhada

mensalmente;

II - pelo próprio solicitante, na hipótese de atendimento eletrônico.

Art.  2º - As empresas mencionadas no art.  1º deverão dar ampla divulgação da

possibilidade de atendimento através de endereço eletrônico, informando o respectivo

“e-mail” aos consumidores em todos os documentos de cobrança e correspondências

postais  ou  eletrônicas  que  lhes  forem  enviadas,  além  de  divulgar  seu  endereço

eletrônico com o devido destaque em seu sítio na Internet, na página inicial e naquela

destinada ao serviço de atendimento.

Parágrafo único - Nos contratos de prestação de serviços deverá constar cláusula

informando o meio eletrônico ou físico para recebimento das solicitações.

Art.  3º  -  A  não  observância  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  as  empresas

mencionadas no art. 1º a:

I - advertência;

II - multa de 5.000 (cinco mil) Ufemgs, aplicada em dobro nas reincidências.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação:  Atualmente,  os  bancos,  as  empresas  de  cartão  de  crédito,  as

operadoras de serviços de telefonia móvel, os provedores de internet e televisão por

assinatura  atendem  às  solicitações  de  seus  inúmeros  consumidores  através  de

contato telefônico ou pela internet;  contudo, essa forma de atendimento não gera

para o consumidor nenhum tipo de recibo ou registro sobre o seu teor e sua data,

impossibilitando-o  assim  de  comprovar  o  efetivo  envio  de  suas  solicitações  às

empresas fornecedoras dos serviços.

Assim, a empresa estabelece uma relação iníqua com o consumidor, ao criar um

importante obstáculo para o exercício de seus direitos, e essa dificuldade de prova já
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foi  sentida em litígios judiciais,  criando uma situação de insegurança jurídica para

ambas as partes. 

Em razão das características dos serviços prestados pelas empresas, os contratos

com os consumidores criam vínculos de longa duração. É previsível, portanto, que

durante  esse  período  de  vigência  do  contrato,  surja  com  frequência  para  o

consumidor  a  necessidade  de:  solicitar  serviços  de  reparo;  contratar  serviços

adicionais;  modificar  o  plano  originalmente  contratado;  cancelar  determinados

serviços ou desistir do próprio contrato.

Nesse contexto, é preciso que as empresas, como fornecedoras, mantenham com

seus consumidores um sistema de comunicação permanente capaz de receber os

mais diversos tipos de solicitação, que devem gerar para o consumidor algum tipo de

resposta  imediata,  com  caráter  de  recibo,  que  lhe  permita  comprovar

documentalmente o teor e a data de solicitação.

É  sabido  que os  meios  de  comunicação modernos  permitem a  transmissão  de

mensagem  a  distância,  por  escrito  ou  verbal,  facilitando  muito  o  cotidiano  dos

próprios  consumidores,  que  não  precisam  deslocar-se  para  contratar  ou  solicitar

serviços adicionais ao fornecedor.

Uma vez que o contrato entre a prestadora de serviço e o consumidor envolve

obrigações recíprocas, e para que a relação jurídica entre as partes seja transparente

e marcada pela boa-fé, é preciso que cada qual possa comprovar os direitos que

pretenda exercer. O fornecedor que já ocupa posição privilegiada nesse contrato, não

pode privar a parte vulnerável da possibilidade de comprovar as solicitações que lhe

formula.

O não  fornecimento  de  recibo  aos  consumidores  que solicitam  providências  ao

prestador  de  serviço  é  prática  que  reforça  essa  vulnerabilidade.  E  as  empresas

parecem  utilizar-se  dessa  circunstância  em  seu  proveito:  não  querem  que  os

consumidores guardem a prova de sua eventual ineficiência.

Portanto, privar  o consumidor  de prova sobre suas solicitações é ilegal,  porque:

dificulta a defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor);

deixa de estipular prazo para cumprimento de obrigação ou deixa a fixação de seu

termo inicial ao exclusivo critério da empresa fornecedora do serviço, uma vez que o



2060
____________________________________________________________________________

usuário não tem como comprovar o atraso do atendimento à solicitação (art. 39, XIII,

do  Código  de  Defesa  do  Consumidor);  as  prestadoras  de  serviços  conseguem

exonerar-se de obrigações que deveriam assumir (art. 48, do Código de Defesa do

Consumidor); coloca o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a

boa-fé ou a equidade.

Como se vê esta proposição se faz necessária para proteção dos consumidores,

que não têm à sua disposição mecanismos que comprovem a sua solicitação perante

os fornecedores de serviços. E, deverá ser implementada no prazo de 60 dias.

Verifica-se,  também,  que  conforme  o  art.  24,  incisos  V  e  VIII,  da  Constituição

Federal, competem aos Estados legislar sobre assuntos referentes à produção e ao

consumo, bem como responsabilizar-se por danos causados ao consumidor. Assim,

com base nas premissas aqui  emitidas,  também cabe ao Estado legislar  sobre  a

matéria que ora se discute.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  nº  8.078,  de  1990,  regulamenta  as

relações contratuais e pré-contratuais e estabelece normas gerais de regulamentação

da atividade, sendo o objeto desta proposição um direito inerente à obrigação dos

fornecedores de listar as reclamações e os atendimentos, para cumprimento efetivo

do contrato de consumo.

Por todo o exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação desta

proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 848/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.845/2009)

Dispõe sobre a proteção e defesa dos consumidores de combustíveis, na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  responsável  pela  aquisição,  transporte,  estocagem,  distribuição  ou

revenda de produto combustível em desconformidade com as especificações fixadas

pelo órgão regulador competente ficará sujeito às seguintes sanções administrativas:
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I - multa;

II - apreensão do produto;

III - perdimento do produto;

IV - interdição parcial ou total do estabelecimento.

§ 1º  -  A desconformidade referida no  “caput”  deste  artigo será comprovada por

laudo elaborado pela Agência  Nacional  do  Petróleo -  ANP -  ou  por  entidades ou

órgãos por ela credenciados ou com ela conveniados.

§ 2º - Caberá ao Serviço de Atendimento e Orientação ao Consumidor - Procon -

aplicar  as sanções administrativas, respeitado o direito  ao contraditório e à ampla

defesa.

§  3º  -  As  sanções  administrativas  previstas  nesta  lei  poderão  ser  aplicadas

cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis.

§ 4º - A pena de multa será aplicada nos termos previstos na Lei Federal nº 8.078,

de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor).

§ 5º - Aplicada a pena de perdimento, o produto apreendido será incorporado ao

patrimônio do Estado.

§ 6º - A interdição poderá ser temporária ou definitiva, na forma estabelecida por

esta lei.

§ 7º - O interessado poderá interpor recurso para o Secretário de Estado de Defesa

Social, no prazo de cinco dias contados da ciência da decisão que aplicar a sanção

administrativa.

Art. 2º - Sempre que testes preliminares realizados imediatamente após a coleta de

amostras de combustível revelarem indícios ou evidências de desconformidade com

as  especificações  fixadas  pelo  órgão  regulador  competente,  serão  de  pronto

adotadas pelo agente fiscal as seguintes providências, mediante termo próprio:

I - apreensão do combustível;

II - aplicação de lacre e interdição do respectivo tanque ou bomba.

§  1º  -  O  tanque  ou  bomba  de  combustível  não  poderá  permanecer  lacrado  e

interditado por período superior a trinta dias, sem prejuízo do disposto nos §§ 1° e 2°

do art. 4º.

§  2º  -  Na  hipótese  de  resistência  do  proprietário  ou  de  empregado  do
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estabelecimento, será requisitado o auxílio de força policial.

Art.  3º  -  Serão coletadas  três  amostras  de  cada compartimento  do  tanque  que

contiver o combustível a ser analisado, as quais serão classificadas como:

I - amostra n° 1, denominada prova, que será encami nhada à Agência Nacional do

Petróleo -  ANP -  ou a entidade por ela credenciada ou com ela conveniada para

realização  de  ensaios  relativos  à  qualidade  do  combustível,  conforme  as

especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente;

II - amostra n° 2, denominada testemunha, que será entregue ao estabelecimento

ou ao detentor do combustível;

III  -  amostra n° 3, denominada contraprova, que ser á conservada no Serviço de

Atendimento e Orientação ao Consumidor - Procon.

Art. 4º - Comprovada a desconformidade do produto, na forma estabelecida no § 1°

do art.  1° desta lei,  o  interessado será notificado ,  por  via postal,  para apresentar

defesa  administrativa  ao  Serviço  de  Atendimento  e  Orientação  ao  Consumidor  -

Procon -, no prazo de cinco dias.

§ 1º - Se, em face da defesa prévia, for requerida nova análise do combustível, a

ser realizada na amostra n° 2 (testemunha), o tanqu e ou bomba permanecerá lacrado

e interditado pelo tempo necessário à realização do ensaio.

§ 2º - Fica facultada, a requerimento do interessado, a transferência do combustível

para  depósito  de  terceiro,  local  onde  permanecerá  até  o  desfecho  da  discussão

administrativa.

§  3º  -  A nova  análise  do  combustível  será  efetuada  pela  Agência  Nacional  do

Petróleo  -  ANP -  ou  por  entidade por  ela  credenciada  ou com ela  conveniada e

correrá a expensas do interessado.

§ 4º - Na hipótese de verificar-se resultado divergente na análise da amostra n° 2

(testemunha), o qual ateste a conformidade do combustível com as especificações

estabelecidas pelo órgão regulador competente, caberá ao Serviço de Atendimento e

Orientação ao Consumidor - Procon -, encaminhar a amostra n° 3 (contraprova) à

Agência Nacional do Petróleo - ANP - ou a outra entidade por ela credenciada ou com

ela conveniada para realização de novo ensaio.

§ 5º - Se a defesa for acolhida, haverá a imediata restituição do produto.
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Art.  5º  -  Não  apresentada  defesa  ou  corroborada,  na  conclusão  do  processo

administrativo,  a  desconformidade  do  combustível  com  as  especificações

estabelecidas pelo órgão regulador competente, será imposta a pena de perdimento.

§ 1º - Se não houver condições técnicas para o reprocessamento, o produto será

retirado de circulação e inutilizado.

§  2º  -  O  Poder  Executivo  adotará  as  providências  necessárias  à  remoção,

transporte  e  reprocessamento  do  produto,  podendo  para  tanto  firmar  acordos  ou

promover contratações com órgãos públicos e empresas.

Art. 6º - Será decretada a interdição do estabelecimento na ocorrência isolada ou

cumulativa das seguintes hipóteses:

I - reincidência na prática da infração descrita no art. 1º desta lei;

II  -  rompimento  de  lacre  assegurador  da  inviolabilidade  de  bomba  ou  tanque

colocado pela Agência Nacional do Petróleo - ANP -, pelo Serviço de Atendimento e

Orientação ao Consumidor - Procon -, pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado

de Minas Gerais - Ipem-MG - ou por órgãos conveniados;

III  -  cassação  da  eficácia  da  inscrição  do  estabelecimento  no  Cadastro  de

Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e

sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS.

§ 1º - A reincidência referida no inciso I deste artigo pressupõe a prolação de prévia

decisão administrativa definitiva, confirmatória da infração em causa.

§  2º  -  O  rompimento  do  lacre  a  que  se  refere  o  inciso  II  deste  artigo  será

documentado por termo circunstanciado.

§ 3º - Cassada a eficácia da inscrição do estabelecimento, a Secretaria de Estado

de Fazenda comunicará o fato, no prazo de cinco dias:

I  -  ao  Serviço de Atendimento  e Orientação ao Consumidor  -  Procon -,  para  a

decretação da interdição a que se refere o inciso IV do art. 1º desta lei;

II - à Agência Nacional do Petróleo - ANP -, informando as providências tomadas no

âmbito  de  sua  competência  e  solicitando  providências  para  o  cancelamento  do

registro do produto.

Art. 7º - Poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica da sociedade quando



2064
____________________________________________________________________________

o quadro societário do estabelecimento for integrado por pessoas interpostas.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  “caput”  deste  artigo,  serão  notificadas  e

responsabilizadas as pessoas que, individualmente ou conluiadas em sociedades de

fato, tiverem dado causa à infração descrita no art. 1º ou contribuído para a prática do

ato infracional.

Art.  8º  -  Presume-se  como  ocorrido  o  dano  ou  prejuízo  ao  consumidor  que

comprovar  haver  adquirido  do  estabelecimento  varejista  combustível  em

desconformidade com as especificações fixadas pelo órgão regulador competente.

Art. 9º - Com o objetivo de incrementar a eficiência e a amplitude de sua ação em

defesa dos consumidores de combustíveis do Estado, poderá a Secretaria de Estado

de  Defesa  Social,  mediante  convênio  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,

delegar à administração tributária as incumbências de apuração da infração referida

no  art.  1° e  de  imposição  das  penalidades  previstas  nesta  lei,  sem  prejuízo  do

desempenho das atribuições que lhe são próprias.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  do  “caput”  deste  artigo,  correrão  no  âmbito  da

Secretaria de Estado de Defesa Social os procedimentos administrativos instaurados

em consequência das sanções aplicadas pelos agentes da fiscalização tributária.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação:  Esta  proposta  prevê  a  aplicação,  pelo  Serviço  de  Atendimento  e

Orientação  ao  Consumidor  -  Procon  -,  de  sancões  administrativas  a  quem,  no

território  estadual,  adquirir,  estocar,  distribuir  ou  revender  produto  combustível

impróprio para o consumo em razão de sua desconformidade com as especificações

fixadas pelo órgão regulador competente, que é, atualmente, a Agência Nacional do

Petróleo.

O projeto parte da premissa de que a adulteração do combustível tende a aumentar

a emissão de poluentes, é fonte provável de prejuízo à saúde e, além de induzir o

consumidor a erro, pode causar danos ao motor e a outros componentes do veículo,

gerando perda de potência e aumento do consumo.

A proposição leva em conta a competência concorrente do Estado para legislar
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sobre  produção,  consumo e  responsabilidade  por  dano  ao  meio  ambiente  ou  ao

consumidor (Constituição Federal, art. 24, incisos V e VIII), bem como sobre proteção

e  defesa  da  saúde  (Constituição  Federal,  art.  24,  inciso  XII).  As  sanções  nela

previstas são multa, apreensão e perdimento do produto e interdição parcial ou total

do estabelecimento. Ela contempla, além disso, a aplicação de lacre e a interdição do

tanque ou bomba sempre que testes preliminares realizados imediatamente após a

coleta  de  amostras  do  combustível  revelarem  indícios  ou  evidências  de

desconformidade com as especificações fixadas pela Agência Nacional do Petróleo.

Certo de que esta proposta atende ao interesse público, conto com os nobres pares

para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 849/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.962/2009)

Dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de pedágio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam isentos do pagamento de tarifas, nas praças de pedágio instaladas

em  vias  públicas  estaduais  ou  federais,  os  veículos  emplacados  no  respectivo

Município onde estejam instaladas as praças de cobrança de pedágio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Delvito Alves

Justificação: O projeto de lei  em epígrafe não objetiva discutir  a legitimidade da

cobrança do pedágio, pois é consabido que a Constituição Federal, em seu art. 150,

V,  viabiliza-o  como  forma  de  contraprestação  pelos  serviços  prestados  em

decorrência da conservação da via pública.  E é certo que a essência do contrato

administrativo de concessão deve refletir o direito ao equilíbrio econômico e financeiro

do contrato.

O valor das tarifas, no entanto, não pode jamais inviabilizar os direitos e garantias

fundamentais dos verdadeiros destinatários das atividades administrativas, que são
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os cidadãos.

Dessa feita, impingir a moradores de zona rural de pequenos Municípios ou ainda

dividir áreas de intensa densidade populacional acarreta repercussões financeiras e,

consequentemente,  onera  de  forma  desproporcional  aqueles  que  habitam  a

localidade e se veem obrigados a atravessar percursos de poucos quilômetros de

extensão para, por exemplo, levar os filhos à escola, ir ao hospital mais próximo ou

até mesmo chegar ao centro de sua cidade.

Para  fins  de  elucidação,  o  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro,  em  recente

decisão, assim se manifestou:

“Direito  Administrativo.  Pedido  de  isenção  do  pagamento  de  tarifa  cobrada  por

concessionária exploradora de rodovia federal formulado por morador de município

cortado  pela  praça  do  pedágio.  Relação  jurídica  de  consumo,  que  justifica  a

intervenção do judiciário, ante a onerosidade excessiva. Ainda que o critério para a

fixação do preço da tarifa não tenha sido a distância a ser percorrida pelo usuário,

não se pode deixar de reconhecer que a cobrança do valor integral do pedágio para

aqueles que se veem obrigados a percorrer diariamente distância ínfima importa em

manifesta onerosidade e desproporcionalidade que deve ser afastada pelo judiciário,

mitigando-se,  com isso,  os dogmas da separação de poderes e da autonomia de

vontades. Deve-se ter em mente que o valor da tarifa deve corresponder à efetiva

contraprestação  pelos  serviços  prestados,  razão  pela  qual  não  se  sustenta  a

cobrança  da  forma  como realizada  pela  concessionária,  que  deve  arcar  com  as

consequências advindas da instalação de posto de cobrança em área com grande

densidade populacional.  Além disso, o argumento de que existe via alternativa no

local  somente  seria  válido  se  a  mesma oferecesse  perfeitas  condições  de  uso e

segurança  ao  usuário,  o  que  não  se  verifica  no  caso  dos  autos.  Precedentes

jurisprudenciais. Recurso conhecido e provido”. (Apelação Cível nº 2009.001.05607,

Rel. Des. Luisa Cristina Bottrel Souza, j. em 11/3/2009.)

A cobrança de tarifa em relação a moradores do Município onde estejam as praças

de  pedágio  se  mostra  desproporcional  e  onerosa,  violando,  por  certo,  diretrizes

básicas das relações jurídicas de consumo (art. 51, IV). Em assim sendo, objetiva a

presente  proposição  equacionar  as  desigualdades,  extinguindo  a  tarifa  para  os
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moradores de Municípios onde esteja localizada a praça de pedágio.

Por último, oportuno destacar que, no Estado do Paraná, foi apresentado projeto

idêntico,  que  restou  transformado  na  Lei  15.607,  de  15/8/2007,  beneficiando

moradores de 27 Municípios.

Diante da relevância do tema, solicito o apoio dos demais pares à aprovação da

matéria em análise.

- 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 850/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.355/2009)

Dispõe sobre a fila única para a cirurgia bariátrica no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a fila única para a cirurgia bariátrica no Estado.

Art. 2º - Ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde a regulamentação desta

lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: O projeto em análise tem como objeto a criação da fila única para a

cirurgia bariátrica, a fim de atender à Portaria nº 492, do Ministério da Saúde, bem

como garantir o acesso da população de todo Estado à cirurgia, controlar e atualizar

constantemente a fila de atendimento e, assim, agilizar o atendimento.

No Brasil,  estima-se  que de 80 a  100  mil  mortes  são decorrentes  de  doenças

associadas  ao  excesso  de  peso.  Indivíduos  com  a  chamada  obesidade  mórbida

apresentam grande risco de adoecer e morrer precocemente. Além disso, a qualidade

de vida destas pessoas é muito prejudicada.

A obesidade mórbida é hoje um problema de saúde pública, pois cada vez mais

pessoas sofrem dessa doença, e a operação é um tratamento específico para ela. 

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto,

que com certeza proporcionará melhor atendimento aos cidadãos mineiros que tanto

necessitam de qualidade de vida.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 851/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.356/2009)

Proíbe a emissão de comprovantes em papéis termossensíveis no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida no âmbito do Estado a emissão de quaisquer comprovantes

feitos em papéis termossensíveis.

Parágrafo  único  -  A  proibição  de  que  trata  o  art.  1º  desta  lei  abrange  os

estabelecimentos comerciais e as instituições financeiras.

Art. 2° - Esta lei aplica-se apenas aos recibos, no tas fiscais, cupons fiscais e outros

documentos que necessitem da guarda do consumidor por um período superior a um

ano. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.  

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: Esta proposição  pretende resguardar os direitos do consumidor que,

ao efetuar diversas transações com bancos e outros estabelecimentos comerciais,

recebe comprovantes impressos em papel termossensível, que não tem a duração

que se espera de um comprovante de pagamentos ou registro de obrigações em

geral. 

Documentos que registram datas importantes, como os de compras, necessários

para contagem de prazo de garantia, devem ser legíveis e durarem por muito tempo.

É sabido que isso não acontece com o papel termossensível, usado em larga escala

por estabelecimentos em todo o Estado e, especialmente, por bancos. 

Não se pode permitir que o consumidor tenha seu direito prejudicado pelo uso de

um papel que simplesmente se apaga com a exposição à luz ou com o passar do

tempo,  sabendo que  tais  comprovantes,  em regra,  devem ser  guardados  por  um

período não inferior a cinco anos, visto ser esse o prazo geral para prescrição.

Muitas  vezes  o  consumidor,  para  se  resguardar,  opta  por  xerocopiar  esse
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comprovante,  o  que  vai  de  encontro  às  disposições  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor, que sempre se coloca como guardião do consumidor, ser hipossuficiente

na relação de consumo. 

Assim, diante dos fatos aqui expostos, esperamos contar com o apoio dos nossos

pares na aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 852/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.040/2009)

Dispõe sobre o material didático-pedagógico de uso individual exigido dos alunos

pelas  instituições  do  sistema de  ensino  do  Estado de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedado às instituições que formam o sistema de ensino do Estado de

Minas Gerais, conforme o art. 17 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996, exigir, do aluno, em lista de materiais didático-pedagógicos de uso individual,

produtos de limpeza para utilização coletiva, material de higiene pessoal ou material

de expediente administrativo.

Parágrafo único - É proibido exigir, ainda, que o material didático-pedagógico de

uso individual do aluno deva ser obrigatoriamente adquirido na própria instituição de

ensino ou em estabelecimentos comerciais por elas estabelecidos.

Art. 2º - Nos casos em que for obrigatória, a entrega de materiais à instituição de

ensino pode ser realizada de forma parcelada, de acordo com a necessidade de cada

aluno.

§ 1º - O aluno tem direito à devolução do material didático-pedagógico não utilizado

durante o ano letivo.

§ 2º - Em caso de não-apresentação completa do material didático-pedagógico, o

aluno não poderá ser impedido de assistir às aulas.

Art. 3º - A infração às disposições da presente lei acarretará ao responsável infrator

a imposição de pena de multa no valor de 30 Ufemgs (trinta Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) a 950 (novecentos e cinqüenta) Ufemgs, dobrada em caso
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de reincidência, observadas a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a

sua conduta e o resultado produzido, de acordo com os critérios da proporcionalidade

e razoabilidade.

Art. 4° - Ulterior disposição regulamentar desta le i definirá o detalhamento técnico

de sua execução.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação:  Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  matéria  em  tela  insere-se  na

competência legislativa estadual, na medida em que compete aos Estados legislar

concorrentemente sobre produção e consumo, além da responsabilidade por dano ao

consumidor  (art.  24,  V  e  VIII,  da  Constituição  Federal).  Verifica-se,  também,  que

conforme prescreve o mesmo art. 24, IX, da Constituição Federal, é de competência

dos Estados legislar sobre educação.

Assim, o referido projeto de lei integra o espaço constitucionalmente reservado ao

poder  de  legislar  estadual,  sendo,  portanto,  fruto  de  sua  competência  legislativa

suplementar, nos moldes previstos no § 1º do art. 24, da Constituição. Nessa linha, a

propositura em análise não se reveste de características de normas gerais, vindo, na

realidade,  preencher  o  quadro  emoldurado  pela  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação (Lei Federal nº 9.394, de 1996) e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Com  efeito,  a  medida  se  justifica  pelo  aumento  progressivo  do  número  de

reclamações sobre as listas de materiais escolares. Ano após ano, surgem denúncias

relatando  que  instituições  localizadas  no  Estado  estariam  exigindo,  dos  pais  ou

responsáveis pelos alunos, a aquisição de materiais totalmente separados da área

pedagógica,  como  também  obrigavam  a  compra  desses  materiais  em

estabelecimentos comerciais por elas estabelecidos.

Além  disso,  também  há  relatos  de  que  algumas  escolas  estariam  efetuando  a

conferência da  compra  do  material  “sugerido”  na lista,  impondo sanções,  como o

impedimento de assistir às aulas, caso o aluno não apresentasse a lista completa dos



2071
____________________________________________________________________________

materiais.

A necessidade  de  materiais  diversos  para  o  trabalho  pedagógico  nas  escolas,

públicas e privadas, é por todos reconhecida. Porém, utilizar-se desse expediente

para exigir  a  compra de materiais  que não ostentam nenhuma pertinência com o

projeto  pedagógico  da  instituição  é  uma  ameaça  aos  princípios  e  garantias

constitucionais, incidentes nos espaços da cidadania, do Estado e da organização do

ensino.

O Procon já se manifestou inúmeras vezes sobre o assunto, ao afirmar que a lista

de material não pode conter nenhum item que não seja de uso pedagógico do aluno,

porque materiais como produtos de higiene, limpeza e expediente administrativo já

estão incluídos no valor das mensalidades. Apesar disso, as reclamações só vêm

aumentando.

É exatamente por isso que o projeto é necessário, pois traz maior concretude aos

dispositivos  constitucionais  e  infraconstitucionais  vigentes,  mormente  o  Código  de

Defesa do Consumidor.

Diante  de  todo  o  exposto  e  considerando  o  legítimo  interesse  público  da

proposição, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 853/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.158/2009)

Modifica  a  Lei  nº  14.486,  de  9  de  dezembro  de 2002,  que disciplina  o  uso de

telefone celular em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 14.486, de 9 de dezem bro de 2002, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  1º-  Fica proibida a conversação em telefone celular  e o  uso de dispositivo

sonoro do aparelho em salas de aula, teatros, cinemas e igrejas, bem como o uso de

“walkmans”, “diskman”, IPods, MP3, MP4,  fones de ouvido ou “blue tooth”,  “game

boy”,  agendas  eletrônicas  e  máquinas  fotográficas  nas  salas  de  aulas,  salas  de

bibliotecas e outros espaços de estudos, por alunos e professores da rede pública
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estadual de ensino.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação: Este projeto tem como escopo aperfeiçoar a Lei nº 14.486, de 2002, ao

estender  a  proibição,  não  somente  do  telefone  celular,  mas  também  de  outros

aparelhos usados quase diariamente pela grande maioria de nossos jovens. Segundo

os professores, é constante entre os alunos o uso de “walkmans”, “diskman”, IPods,

MP3, MP4,  fones de ouvido,  “blue tooth”,  “wireless”,  “game boy”,  e  muitos alunos

deixam  de  prestar  atenção  na  aula,  prejudicando  sobremaneira  o  rendimento  no

processo de aprendizagem. Há relatos de educadores que é muito comum crianças e

adolescentes usarem os aparelhos em todos os lugares: sala de aula e biblioteca,

onde o silêncio e a atenção são necessários, e muitos alunos não conseguem deixar

os “games” desligados, tamanho é o apego e a atenção dispensada para o aparelho,

sem se darem conta de que é prejudicial para o bom aprendizado. Muitos educadores

defendem  a  posição  de  que  o  ideal  é  o  aluno  não  levar  os  inúmeros  aparelhos

existentes  para  a  escola,  pois  segundo  eles  não  há  necessidade.  Assim  sendo,

entendemos que esta medida, embora simples, se faz necessária para acabar com a

pratica do uso do aparelho eletrônicos e similares durante as aulas, para evitar que os

alunos desviem sua atenção aos estudos. 

Portanto, o objetivo desta propositura não é só evitar a distração e o desrespeito ao

professor e vice-versa em sala da aula, mas assegurar a idéia principal do ambiente

escolar, como sendo o veículo essencial para educação, bem como resguardar a boa

qualidade do ensino em todos os níveis.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 854/2011 

(Ex-Projeto de Lei nº 3.658/2009)

Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso a estádios,

ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de Minas Gerais,  em todas as

competições esportivas que se realizarem.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso

a estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado de Minas Gerais, em

todas as competições esportivas que se realizarem.

Art. 2º - As administrações dos estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos

promoverão  o  credenciamento  e  a  expedição  de  passes  especiais  para  os

interessados que as procurarem com antecedência de vinte e quatro horas.

Art.  3º  -  Considera-se deficiência  toda perda ou anormalidade de estruturas  ou

funções  fisiológicas,  psicológicas,  neurológicas  ou  anatômicas  que  gerem

incapacidade  para  o  desempenho  das  atividades  da  vida  diária,  agravada  pelas

condições de exclusão e vulnerabilidade sociais a que as pessoas nessa situação

estão submetidas.

Art. 4º - Para os fins desta lei, considera-se:

I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do

corpo  humano,  acarretando  o  comprometimento  das  funções  físicas,  exceto  as

deformidades  estéticas  e  as  que não  produzem  dificuldades  para  o  desempenho

dessas funções;

II - deficiência auditiva: perda parcial ou total da acuidade auditiva, variando de grau

e nível na forma seguinte:

a) de 25 a 40 decibéis - surdez leve;

b) de 41 a 55 decibéis - surdez moderada;

c) de 56 a 70 decibéis - surdez acentuada;

d) de 71 a 90 decibéis - surdez severa;

e) acima de 91 decibéis - surdez profunda;

f) anacusia;

III - deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho,

após  a  melhor  correção,  ou  campo  visual  inferior  a  20º  (tabela  de  Snellen),  ou

ocorrência simultânea de ambas as situações;

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual inferior à média, com limitações

associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas, como:

a) comunicação;
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b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilização dos bens e equipamentos comunitários;

e) saúde e segurança;

f) habilidades acadêmicas;

g) lazer;

h) trabalho;

V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências.

Parágrafo  único  -  Considera-se  pessoa  portadora  de  deficiência  aquela  que

apresenta  quaisquer  das  condições  descritas  neste  artigo,  desde  que  não  seja

possível reverter, com sucesso, o quadro de vulnerabilidade apresentado, por meio

das medidas recuperativas disponíveis, inclusive quando lhe faltar acesso a essas

medidas. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Gilberto Abramo

Justificação - A inserção social dos portadores de deficiência vem sendo promovida

pelos diversos níveis de governo, como demonstra a promulgação da Lei nº 10.098,

de  19/12/2000,  conhecida  como  Lei  de  Acessibilidade.  A  sociedade  brasileira

reconheceu, por meio dessas e de outras ações, que os portadores de deficiência

têm muito a contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira. 

Como  exemplo  desse  reconhecimento  em  Minas  Gerais,  lembramos  que  a

Administração  dos  Estádios  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -  equipou  o  Estádio

Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, com espaço destinado aos portadores de

deficiência, proporcionando-lhes condições dignas de assistir aos jogos de futebol e

aos  espetáculos  artísticos  ali  promovidos.  Essa  medida  contribuiu  de  forma

significativa para que os portadores de deficiência tenham acesso ao lazer como os

outros cidadãos, é dentro dessa perspectiva que apresentamos esta proposição. 

Importa destacar, ainda, que o esporte é uma das melhores formas de integração

social, promovendo a disciplina, o respeito às regras e o convívio harmônico entre

pessoas  dos  mais  diversos  estratos  sociais.  Consideramos  que  a  presença  dos
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portadores de deficiência em eventos esportivos deve ser incentivada, pois permite o

acesso ao lazer, ao entretenimento e à maior integração social. 

Esta proposição tem justamente  o objetivo de criar  mecanismos que facilitem o

acesso desse segmento social, que já enfrenta tantas dificuldades em seu cotidiano,

aos eventos esportivos, tornando-se mais um fator de integração desses cidadãos.

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se ao Projeto de Lei nº 346/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

PROJETO DE LEI N° 855/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.249/2009)

Estabelece  obrigação  para  a  venda  de  passagens  de  transporte  coletivo

intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatório o recebimento de cartão de crédito e de débito como forma de

pagamento de passagens do serviço público de transporte coletivo intermunicipal.

Parágrafo único - A obrigação a que se refere o “caput” deste artigo constará nos

editais de licitação de delegação do serviço público de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros.

Art. 2° - O disposto nesta lei não se aplica aos co ntratos já firmados na data de sua

publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Inácio Franco

Justificação: O projeto de lei em pauta tem o intuito de determinar a aceitação do

recebimento  de  cartões  de  crédito  e  de  débito  como  forma  de  pagamento  de

passagens  do  serviço  público  de  transporte  coletivo  intermunicipal,  que  pode ser

prestado diretamente pelo Estado ou por delegado ao particular.

Consideramos que a prestação de tais serviços, de essencial  importância,  deve

pautar-se  na  acessiblidade  para  toda  a  população  do  Estado.  É  sabido  que  o

pagamento  com  o  cartão  de  débito  ou  cartão  de  crédito  representa  significativa
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comodidade, além de evitar a circulação efetiva do dinheiro. Entendemos, assim, que

a pretensão de estabelecer para as concessionárias do serviço público de transporte

intermunicipal  a  obrigação de  aceitar  cartões  de  crédito  e  débito  como forma de

pagamento  vai  ao  encontro  do  interesse  público  e  dos  direitos  dos  usuários  do

referido serviço.

Optamos  por  estabelecer  que  tal  norma  não  deverá  afetar  os  atuais  contratos,

valendo  somente  para  os  futuros  contratos  que  deverão  conter  tal  previsão  nos

editais de licitação para assegurar o equilíbrio econômico-contratual. Essa opção tem

como base a divergência de entendimento do Supremo Tribunal Federal  quanto à

matéria  segundo  decisões  manifestadas  no  julgamento  das  ADIs  n° 2.733-6  e

n°3.225-9.  Na  primeira,  o  STF  considerou  que  a  inte rferência  do  Legislativo  nos

contratos celebrados pela administração afeta o equilíbrio econômico-financeiro dos

contratos,  contrariando,  assim,  o princípio  da  harmonia  entre  os  Poderes  (relator:

Ministro Eros Grau, julgamento em 26/10/2005). Já no julgamento da segunda ADI, o

Supremo condiciona a interferência de lei na execução dos contratos administrativos

à  indicação  da  correspondente  fonte  de  custeio  (relator:  Ministro  César  Peluso,

julgamento em 17/9/2007).  Dessa forma, a segurança jurídica e a observância do

princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos corroboram a instituição da

obrigação pretendida no projeto de lei que ora se apresenta somente para os futuros

contratos.

Quanto  à competência do Estado para disciplinar  a  matéria,  ressaltamos que o

inciso IX do art.10 da Constituição mineira confere ao Estado a competência para

explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de transporte rodoviário

estadual de passageiros, bem como para suplementar a legislação federal no que

concerne às normas de licitação e de contrato administrativo. Ainda a Lei Federal n°

8.987,  de  1995,  que  disciplina  o  regime  de  concessão  e  permissão  de  serviços

públicos, dispõe, em seu art. 23, que o modo, a forma e as condições da prestação

dos serviços públicos, bem como o seu preço e os critérios e procedimentos para o

reajuste  e  a  revisão  das  tarifas,  são  cláusulas  essenciais  dos  contratos

administrativos de concessão de serviços públicos. Já o art.18 da mesma lei obriga a

constar  no  edital  de  licitação a  minuta  do  contrato,  que deve conter  as  referidas
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cláusulas essenciais. Como no caso de delegação de serviço de transporte coletivo

rodoviário intermunicipal o poder concedente é o Estado, cabe a este regulamentar o

serviço público concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação.

Pelas razões expostas, julgamos conveniente e oportuna a edição de uma norma

que vai ao encontro do interesse público coletivo e contamos com o apoio dos ilustres

pares à aprovação do projeto de lei que apresentamos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 856/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.873/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Regional de Proteção Ambiental - Arpa -,

com sede no Município de Pirapora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional  de Proteção

Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Pirapora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Inácio Franco

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  análise  tem  por  objetivo  declarar  de  utilidade

pública a Associação Regional de Proteção Ambiental, entidade sem fins lucrativos,

que  tem  por  objetivo  exercer  atividades  relacionadas  a  preservação  do  meio

ambiente, especificamente no combate aos atos de degradação ambiental, visando à

recuperação de ambientes degradados, à prestação de serviços para a educação

ambiental, pesquisas científicas e outros.

Vê-se  a  relevância  que  a  referida  associação  tem  na  preservação  do  meio

ambiente, não só para o Estado, mas para toda a comunidade diante da multiplicação

de suas ações.

Por estas razões e acreditando nos benefícios que esta proposição trará, contamos

com o apoio dos nobres pares desta Casa para a sua aprovação.

- 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
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 857/2011 

(Ex-Projeto de Lei n° 3.736/2009)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui, terreno

constituído pela área de 1.000m² (um mil metros quadrados) integrante de uma área

total de 8.973m² (oito mil, novecentos e setenta e três metros quadrados), onde se

encontra  instalada a  Escola  Estadual  Doutor  Jacinto  Alvares,  registrado sob o  n°

36.063, livro 3-D-2, a fls. 110, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pitangui.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção da Câmara Municipal. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Inácio Franco

Justificação: O terreno objeto da doação pretendida por essa proposição foi doado

ao Estado em 1969 pela Prefeitura Municipal  de Pitangui,  com a finalidade de se

construir no local uma escola. A escola foi construída, porém grande parte do terreno

não  foi  aproveitada,  restando  totalmente  abandonada  e  inutilizada  e  servindo  de

depósito  de  lixo  e  entulho  e  abrigo  para  animais  peçonhentos  causadores  de

doenças.

Em  sendo  assim,  visando  ao  melhor  aproveitamento  dessa  área,  o  Município

pretende  edificar  nessa  parte  do  terreno  a  Câmara  Municipal,  iniciativa  que

promoverá o melhor atendimento à comunidade e o bem-estar de toda a população.

Nessas condições demonstra-se justa a referida doação ao Município de Pitangui,

motivo  pelo  qual  contamos  com  o  apoio  dos  ilustres  pares  desta  Casa  para

aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 858/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.307/2009)

Dispõe sobre o registro de estabelecimentos que atuam no comércio ou na fundição

de ouro, metais nobres e jóias usadas.

A Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais decreta :

Art. 1º - Os estabelecimentos que atuam no comércio de compra e venda ou na

fundição de jóias  usadas  ficam  obrigados  a  registrar-se no  órgão  competente  da

Secretaria de Estado de Defesa Social e a adotar os procedimentos que permitam

comprovar  a  regularidade  das  operações  realizadas  mediante  fiscalização  dos

agentes do poder público.

Art.  2º  -  O pedido de registro de que trata esta lei  deverá ser instruído com os

seguintes documentos:

I - cópia autenticada do contrato social e do registro do estabelecimento na Junta

Comercial ou outro ato de constituição da sociedade ou empresa;

II - relação nominal dos responsáveis pelo estabelecimento e de seus empregados,

instruída com fotografias, comprovantes de endereços residenciais  e atestados de

antecedentes e cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro de Pessoas

Físicas - CPF - e do documento de identidade dos proprietários;

III - cópia autenticada do cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -;

IV - cópia autenticada do alvará de localização e funcionamento;

V - prova de propriedade ou contrato de locação do imóvel onde está instalada a

empresa;

VI  -  cópia  da  certidão  negativa  da  Justiça  Federal  relativa  a  ações  criminais,

execuções  fiscais  e  ações  em  que  for  interessada  a  União,  suas  autarquias  e

fundações, referente à empresa e aos proprietários;

VII - cópia de certidão da Receita Federal referente à empresa e aos proprietários;

VIII - cópia de certidão da Justiça Estadual relativa a ações criminais, execuções

fiscais  e  ações  em  que  for  interessado  o  Estado,  suas  autarquias  e  fundações,

referente à empresa e aos proprietários;
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IX - cópia de certidão da Receita Estadual referente à empresa e aos proprietários;

Art.  3º  -  Ocorrendo  alteração  da  sociedade  comercial  ou  do  seu  quadro  de

empregados o fato deverá ser comunicado à autoridade policial competente no prazo

de quarenta e oito horas, completando-se a documentação referida no art. 2º, quanto

aos novos elementos.

Art.  4º  -  Não serão deferidos  registros  de  pessoas  que  possuírem  condenação

anterior transitada em julgado pela prática do crime de receptação, previsto no art.

180 do Código Penal Brasileiro.

Art. 5º - Toda aquisição de jóias usadas pelo estabelecimento comercial deverá ser

documentada com cópia do documento de identidade do vendedor, declaração de

propriedade do objeto alienado assinado pelo vendedor e comprovante de residência

do alienante.

§  1º  -  O estabelecimento  comercial  responsável  pela  compra  e  venda de jóias

usadas  deverá  manter  livro escriturado de entrada  e  saída  de  materiais,  em que

constará,  inclusive,  a  discriminação completa  das  jóias  usadas  adquiridas,  com o

valor da aquisição, o peso e as características das jóias e o nome do vendedor.

§  2º  -  A documentação  a  que  se  refere  este  artigo  deverá  ser  mantida  pelo

estabelecimento comercial por cinco anos, ficando à disposição da fiscalização da

autoridade policial sempre que solicitado.

Art. 6º - O estabelecimento comercial responsável pela compra e venda de jóias

usadas deverá encaminhar trimestralmente ao órgão fiscalizador relatório contendo

informações sobre o volume mensal negociado.

Art.  7º  -  Sem  prejuízo  das sanções criminais  cabíveis,  consideram-se infrações

administrativas, passíveis das seguintes penalidades:

I  -  a  realização de compra,  fundição e  venda de jóias  por  pessoa jurídica  não

credenciada, punível com a interdição do estabelecimento;

II  -  a realização de compra, fundição e venda de jóias sem autorização, punível

com:

a) apreensão das jóias ou do material oriundo destas;

b) multa de 2000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)

por dia de funcionamento do estabelecimento sem autorização;



2081
____________________________________________________________________________

c) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;

III  -  a comercialização de jóias usadas ou remanufaturadas sem observância do

disposto no art. 5º desta lei, punível com:

a) apreensão;

b) multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação;

c) suspensão do credenciamento por até noventa dias;

d) perda do credenciamento e interdição do estabelecimento;

IV - deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular, cópia dos

documentos fiscais da pessoa jurídica, punível com:

a) multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação e suspensão de funcionamento

por quinze dias;

b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;

c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;

V -  deixar de manter no estabelecimento, ou manter de forma irregular,  livro de

entrada e saída de mercadorias, punível com:

a) multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por autuação e suspensão de funcionamento

por quinze dias;

b) suspensão de credenciamento por até noventa dias;

c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;

VI  -  deixar  de enviar,  ou enviar  com irregularidade,  relatório  trimestral  ao  órgão

fiscalizador, punível com:

a) multa de 100 (cem) a 200 (duzentas) Ufemgs por autuação;

b) suspensão de credenciamento por até sessenta dias;

c) perda de credenciamento e interdição do estabelecimento;

VII  -  proibição de novo registro para o estabelecimento que for apenado com a

cassação.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

João Leite

Justificação: A proposta de lei que apresentamos pretende disciplinar o registro de
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estabelecimentos comerciais que atuam na compra, fundição e revenda de ouro e

jóias  usadas,  estabelecendo  controle  dos  órgãos  policiais  sobre  essa  atividade

comercial, hoje livre de controle e fiscalização por parte do Estado.

É cediço que vários estabelecimentos que atuam no comércio e fundição de ouro,

metais nobres e jóias usadas não são passíveis de fiscalização pelo poder público,

em face da grande informalidade nos atos de compra, fundição e venda de ouro e

jóias. 

Existem ainda informações de que diversos estabelecimentos são de propriedade

de comerciantes com antecedentes criminais pela prática de crime de receptação de

jóias roubadas e furtadas. Sabe-se que muitos crimes hediondos, como o latrocínio,

são praticados para a obtenção de jóias e que a receptação do material  roubado

estimula  ainda  mais  a  violência,  com  bandidos  praticando  roubos  em  joalherias,

residências, apartamentos e mesmo nas ruas de nossas cidades.

O controle, por parte do poder público, das atividades de compra e venda de jóias

usadas, bem como da fundição de metais nobres, é instrumento viável  para uma

política de redução de danos causados pela violência, na medida em que pretende

impedir  a  compra  e  venda  de  materiais  roubados,  assim  como  se  faz  com  os

chamados ferros-velhos.

Portanto, com o intuito de fortalecer  o poder  de fiscalização do Estado sobre o

comércio de compra e venda de jóias usadas, visando por fim o aperfeiçoamento da

segurança pública,  apresentamos este  projeto,  contando com o apoio dos nobres

colegas para sua aprovação.

-  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 859/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 270/2007)

Dispõe  sobre  a  previsão,  a  reserva  e  a  destinação  de  área  específica,  nos

estabelecimentos de ensino, à prática de educação ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os edifícios destinados à instalação de escolas, notadamente voltadas para
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os  ensinos  fundamental  e  médio,  quer  da  rede  pública  quer  da  rede  particular,

deverão  possuir  áreas  livres  destinadas,  especificamente,  à  prática  de  atividades

relacionadas com a educação ambiental.

Art.  2º  -  Com  o intuito  de  assegurar  a  oportunidade  e  a  eqüidade  a  todos  os

educandos  nas  práticas  diferenciadas,  a  área  livre  deverá  ser  proporcional  à

quantidade de alunos e às classes que a unidade de ensino possa vir a absorver.

Parágrafo único - Entende-se como prática diferenciada, as atividades relacionadas

com a horticultura, a jardinagem e o viveiro, entre outras.

Art. 3º - Os estabelecimentos de ensino já existentes que não contarem com área

disponível para a prática das atividades a que se refere o parágrafo anterior, deverão

anexar espaços contíguos de modo que fique assegurado o cumprimento desta lei.

§  1º  -  Na  impossibilidade  do  atendimento  do  disposto  neste  artigo,  as  áreas

poderão ser localizadas em terrenos próximos ao estabelecimento de ensino, desde

que garantida a locomoção e a segurança dos alunos.

§ 2º - Poderão, ainda, os estabelecimentos de ensino, na total impossibilidade de

cumprir o disposto no artigo e no parágrafo acima mencionados, celebrar convênios

ou parcerias, com entidades ou unidades escolares.

Art.  4º  -  Não  será  permitida  a construção,  a  instalação ou  o  funcionamento  de

unidades  escolares  que  não  possuam  áreas  específicas  destinadas  à  educação

ambiental.

Art. 5º - Os atuais estabelecimentos de ensino terão um prazo de 180 dias, para se

adaptarem ao que ora se propõe nesta lei.

Art.  6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 dias contados de sua

promulgação.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua promulgação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

João Leite

Justificação: Entre os conceitos basilares da Carta Federal encontramos o direito à

educação e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

É função do poder público propiciar a educação ambiental em todos os níveis de

ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (inciso VI
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do § 1º do art. 225 da Constituição Federal).

A educação ambiental é, hoje em dia, componente essencial da educação de todos,

das crianças e adultos, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os

níveis e modalidades do processo educativo, em caracteres formal e não formal.

Com a proposta apresentada, o Estado estará dando aos alunos condições para

obter o conhecimento necessário para a preservação do meio ambiente, funcionando

como  disseminadores  de  cultura  ecológica  em  suas  comunidades,  apresentando

propostas  para  melhor  manejo  do  solo,  para  o  uso  racional  da  água  e  para  a

reciclagem do lixo.

Nossa proposição tem o escopo de equipar os estabelecimentos de ensino com

áreas específicas voltadas para a prática da educação ambiental, pelo que contamos

com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 860/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.979/2009)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abadia dos Dourados o imóvel

que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a doar  ao Município de Abadia dos

Dourados  imóvel  com  área  de  280,10m²  (duzentos  e  oitenta  vírgula  dez  metros

quadrados), situado na Praça Manoel Esteves dos Santos, nº 110, nesse Município,

registrado sob o nº 4.173, a fls. 2 do Livro 2M, no Cartório de Registro de Imóveis

Jonas Machado da Comarca de Coromandel.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento da Câmara Municipal de Abadia dos Dourados.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo  de  cinco  anos,  contados  da  lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  for

desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.
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Luiz Humberto Carneiro

Justificação: O imóvel de que trata esta proposição foi adquirido de particulares, em

1981, pela Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e, após a extinção dessa

autarquia, transferido ao patrimônio do Estado. 

Em maio de 2008, o Município de Abadia dos Dourados celebrou com o Estado

Termo de Cessão de Uso de Imóvel nº 1170.1.00.36/2008, a fim de que o bem fosse

utilizado, pelo prazo de cinco anos, para abrigar a Câmara Municipal.

Para que a administração local possa investir no imóvel, com obras de conservação

e adaptação ao funcionamento do Poder Legislativo, é necessário que seja realizada

a transferência de seu domínio.

Com essa finalidade, apresentamos este projeto de lei e contamos com o apoio dos

nobres parlamentares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 861/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.630/2009)

Autoriza  a  Fundação Centro  Tecnológico  de  Minas  Gerais  -  Cetec  -  a  doar  ao

Município de Araguari o imóvel que especifica. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - autorizada a

doar ao Município de Araguari imóvel constituído de área aproximada com 10.000m²

(dez mil metros quadrados), situado no local denominado Córrego da Lagoa, nesse

Município, e registrado sob o nº 16.265, a ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Araguari. 

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção do Portal  Turístico de Araguari  e ao desenvolvimento de atividades de

interesse público.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Luiz Humberto Carneiro

- 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 862/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.048/2010)

Declara de utilidade pública a Creche Novo Lar, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Creche Novo Lar,  com sede no

Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: A Creche Novo Lar, fundada em 27/5/97, é uma instituição de direito

privado,  que  exerce  atividades  filantrópicas,  de  natureza  associativa,  sem  fins

lucrativos. Desenvolve importantes trabalhos na área social, tendo como finalidade

amparar e educar crianças sem recursos financeiros, combatendo a fome a pobreza.

A documentação apresentada confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,

atendendo, dessa forma, os requisitos legais. 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 863/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.590/2009)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Antônio Dias o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Antônio

Dias imóvel urbano constituído de um lote com área de 1.351,60m² (mil trezentos e
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cinquenta e um vírgula sessenta metros quadrados),  sendo trinta e seis metros e

oitenta de frente e trinta e sete metros de fundos, situado na Rua do Sítio, nesse

Município, confrontando pelo lado direito com terrenos de Orígenes Antunes Ataíde;

pelo lado esquerdo, com terrenos de Maria Macaria da Silva; pelos fundos com o rego

d´água de servidão pública; e pela frente com a citada Rua do Sítio, registrado sob o

número 2.026, à fl. 99 do Livro 3-C, do Cartório de Registro de Imóveis de Antônio

Dias.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção de uma escola municipal.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei  foi  doado ao Estado pelo

Município  de  Antônio  Dias  no  ano  de  1925,  sem  finalidade  especificada  para  a

doação, sendo que o Estado nunca efetuou edificação no local. O Município pleiteia a

transferência  do  imóvel  ao  seu  patrimônio,  para  construir  no  local  uma  escola

municipal. Por tais motivos, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 864/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.591/2009)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Antônio Dias o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Antônio

Dias imóvel com área de 800m² (oitocentos metros quadrados), situado na Rua do

Sítio,  nesse  Município,  confrontando,  pelo  lado  direito  e  pelos  fundos,  com  a

Prefeitura Municipal; pelo lado esquerdo, com Vicente Albino e, pela frente, com a

Rua do Sítio e registrado sob o nº 4.268, a fls.  235 do Livro 3-E, no Cartório  de

Registro de Imóveis de Antônio Dias.
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Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

construção do Centro de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Rosângela Reis

Justificação: O imóvel de que trata este projeto de lei  foi  doado ao Estado pelo

Município de Antônio Dias, em 1964, para construção de cadeia pública. A finalidade

da doação não foi cumprida, é o Município pleiteia a transferência do imóvel ao seu

patrimônio para nele construir o Centro de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade.

Por tais motivos, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 865/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.065/2007)

Dispõe sobre diretrizes para elaboração da Política Estadual de Segurança Pública

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A Política  Estadual  de  Segurança  Pública,  com  vistas  a  consolidar  a

qualidade  de  vida  dos  cidadãos  através  da  Segurança  Pública,  pressupõe  a

realização de parceria  entre o poder  público e a iniciativa privada,  no  combate à

violência.

Art. 2º - A implantação de programa de combate à violência, nos moldes do artigo

anterior,  sem  prejuízo  das  limitações  constitucionais  previstas,  obedecerá  às

seguintes diretrizes:

I  -  inscrição  das  pessoas  jurídicas  como  contribuinte  estadual  em  projetos

relacionados à segurança pública;

II  -  ampla  divulgação  dos  projetos  técnicos  que  puderem  ser  implantados  em

parceria  com  a  iniciativa  privada,  a  fim  de  que  os  interessados  possam  deles

participar; 

III  -  compensações tributárias em razão de investimentos realizados na área de
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segurança pública;

IV -  previsão de ressarcimento das obrigações do Estado nos limites da Lei de

Responsabilidade Fiscal;

V-  participação  de  representante  do  Poder  Legislativo  em  todas  as  fases  de

elaboração de programa de parceria no combate à violência.

Parágrafo único - A participação de representante do Poder Legislativo fica limitada

a apresentação e discussão de sugestões e a sua função fiscalizadora, obedecidas

as formalidades legais.

Art.  3º  -  Cabe  à  Secretaria  de  Estado  da  Defesa  Social  a  coordenação  da

elaboração de projetos a serem implantados, os quais serão previamente escolhidos

por comissão constituída na forma de regulamento.

Art. 4º - Compensação tributária para contribuintes interessados nas parcerias de

combate  à  violência  não  implicam  prejuízo  do  repasse  da  cota-parte  devida  aos

Municípios.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte)

dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: A violência tem sido o assunto não só dos periódicos e dos meios de

comunicação em geral,  mas principalmente do dia-a-dia de todos os brasileiros. A

segurança  tem  sido  discutida  nas  mais  insignificantes  e  nas  mais  complexas

reuniões.  Garantias  constitucionais  conquistadas  a  duras  penas  estão  sendo

sacrificadas para justificar a preservação de interesses considerados mais essenciais.

A democracia sofre verdadeiros choques de resistência. A segurança individual passa

a ser mais importante do que a intimidade das pessoas.

É com esse objetivo que surge a presente proposição: o de possibilitar à iniciativa

privada uma participação mais efetiva no combate à violência. As perdas sofridas no

segmento privado certamente poderão ser compensadas com a participação desses

parceiros na elaboração de planos de segurança pública, e, principalmente, na sua

execução;  daí  a  importância  da  adoção  de  uma  política  estadual  de  segurança
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pública, com urgência urgentíssima, para Minas Gerais.

Com essas considerações, esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação desta

proposição.

-  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 866/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.709/2009)

Institui  a  Política  Estadual  de  Incentivo  ao  Comércio  Varejista  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista.

Art. 2º - A Política Estadual de Incentivo ao Comércio Varejista tem como objetivo a

criação de política pública voltada para o comércio, de forma a assegurar a sua livre

iniciativa e o seu fortalecimento.

Art.  3º  -  Constituem  diretrizes  da  Política  Estadual  de  Incentivo  ao  Comércio

Varejista:

I  -  desenvolver  estratégias  destinadas  à  conscientização  da população sobre  a

importância do comércio varejista;

II - implementar política de convergência de interesses mútuos visando à diminuição

dos custos e à ampliação da atividade varejista;

III - estabelecer parcerias entre a iniciativa privada e o poder público, com vistas à

geração de emprego e renda;

IV - promover articulações com vistas a estimular o empreendedorismo;

V  -  viabilizar  a  melhor  convivência  entre  o  comércio  varejista  e  a  comunidade,

buscando elevar o nível de satisfação do consumidor;

VI  -  criar  uma rede de  proteção,  em parceria  como aparelho  de  segurança do

Estado, com vistas a blindar o comércio contra atos de vandalismo, como pichações,

furtos, destruição de equipamentos e outras ações inibidoras da atividade varejista;

VII  -  adotar  medidas  de  restrição  a  propagandas  enganosas,  trucagem  ou

falseamentos  que possam  induzir  o  consumidor  a  formar  uma imagem  distorcida
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acerca do varejista;

VIII - articular uma política de disponibilização de produtos do varejo destinados ao

atendimento de todas as camadas da sociedade, de forma a corrigir distorções que

tenham qualquer conotação de discriminação ou ofensa ao consumidor;

IX - desenvolver estratégias destinadas à compensação de perdas sazonais, por

meio  da  articulação  com  os  poderes  constituídos,  para  que  façam  constar  do

orçamento  público  a  previsão  dos  recursos  necessários  à  Política  Estadual  de

Incentivo ao Comércio Varejista;

X - promover o turismo de negócios envolvendo a atividade varejista, sempre em

parceria com o poder público;

XI - sistematizar o comércio varejista, envolvendo todos os seus segmentos, com

vistas ao melhor aproveitamento do potencial varejista;

XII - desenvolver política de capacitação de empreendedores e de empregados;

XIII  -  promover  estudos  para  estimular  a  competitividade,  sugerindo  ao  Poder

Executivo  a  redução  da  base  de  cálculo  do  ICMS,  quando  ficar  caracterizada  a

concorrência  de  preços  entre  o  comércio  e  a  indústria  no  mercado  varejista,  ou

quando houver concorrência com produtor de outro Estado da Federação;

XIV - criar instrumentos para combater e desestimular as fraudes e inadimplências

no comércio, sugerindo a implementação de delegacias especializadas para combate

aos crimes contra o comércio;

XV -  estimular e planejar o funcionamento do comércio, em todo o Estado,  nos

domingos e feriados;

XVI  -  implementar  política  de  convergência  de  interesses  entre  os  setores  de

serviço,  turismo de lazer  e  de  negócios,  agronegócio  e  comércio,  visando à  sua

intenção  para  manutenção  e  criação  de  empregos,  geração  de  impostos  e

distribuição de renda;

XVII - fomentar a criação de linhas de crédito específicas para o comércio, bem

como de um fundo de aval para simplificar a obtenção de crédito;

XVIII  -  incentivar  as  pequenas  e  microempresas,  em  conformidade  com  o

tratamento diferencial do que a legislação federal estabelece.

Art.  4º  -  Para  viabilizar  a  implementação  da  Política  Estadual  de  Incentivo  ao
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Comércio  Varejista,  será  instituída  a  Frente  Parlamentar  Estadual  do  Comércio

Varejista.

Art. 5º - A Frente Parlamentar Estadual do Comércio Varejista, sem prejuízo das

diretrizes que vier a aprovar, adotará como princípio a promoção de intercâmbio entre

o setor varejista e o poder público.

Art.  6º  -  A  Frente  Parlamentar  Estadual  do  Comércio  Varejista,  devidamente

representada, participará das discussões relativas à política econômica do Estado e a

questões tributárias e de regulação do mercado, ouvidas as entidades de classe do

setor varejista.

Art. 7º - As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política

Estadual  de  Apoio  ao  Comércio  Varejista  serão  orientadas  pela  realização  de

debates,  simpósios,  seminários  e  outros  eventos  que  se  destinem  ao  exame da

política  de  desenvolvimento  econômico  do  Estado,  sempre  em  parceria  com

entidades de classe do setor varejista e com o poder público.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Sebastião Costa

Justificação: Há muito, o comércio varejista vem reclamando a instituição de uma

política de incentivo. A propósito, o momento atual requer metodologia, planejamento

estratégico, organização, que são ingredientes necessários à superação de estados

de crise.

Apesar  de  ser  responsável  pela  geração  de  riquezas,  ora  sufocado  pela  carga

tributária,  ora  sofrendo  diretamente  os  efeitos  de  desemprego,  pela  carência  de

planejamento estratégico ou de uma política de recuperação das perdas, o comércio

varejista de um modo geral reclama maior atenção.

Este projeto de lei, além de chamar a atenção da sociedade para a importância do

comércio varejista, busca também proteger a comunidade consumidora a fim de que

suas exigências sejam atendidas.

O comércio varejista pode funcionar como uma mola propulsora de ordenamento

social,  desde que colocado como parceiro da sociedade. A oferta de produtos de
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forma a alcançar as diversas camadas sociais; a priorização do mercado consumidor,

notadamente  no  atendimento  aos  seus  anseios;  a  ordem  no  funcionamento  do

comércio; o respeito ao consumidor na oferta de produtos; e a parceria com o poder

público  são  mecanismos  que  podem  estimular  o  comércio  varejista  de  forma

organizada e lucrativa.

A união faz a força, reza a sabedoria popular.  Não há outra forma de promover

união senão mediante a participação estatal. Nesse aspecto, a participação política é

de fundamental importância. A associação da política ao comércio, à iniciativa privada

certamente aumentará o grau de responsabilidade dos segmentos que compõem a

sociedade organizada. A organização se traduz em ações direcionadas.  À medida

que  o  comércio,  orientado  por  uma política  pública  de  incentivo,  direcionar  suas

ações com vistas à superação de dificuldades, com certeza toda a sociedade será

beneficiada.

A proposta, enfim, é tornar o segmento do comércio varejista não só reconhecido,

mas  também  participativo,  isto  é,  proativo.  Com  o  comércio  crescendo  de  forma

organizada,  aumentaremos  o  nível  de  segurança  dos  estabelecimentos  e  das

relações negociais. A ideia é estender o debate; é tornar o comércio varejista vivo e

participativo. O comércio precisa ser um centro atrativo de pessoas e de riquezas. Daí

a importância de uma política pública voltada especificamente para esse setor.

Com  essas  considerações,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 867/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.053/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Ideias e Ideais, com sede no Município de

São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ideias e Ideais, com sede

no Município de São Lourenço.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Tiago Ulisses

Justificação: A Associação Ideias e Ideais, constituída em 2002, é uma sociedade

civil,  sem  fins  lucrativos,  e  tem  por  finalidade,  entre  outras,  a  capacitação  e

aperfeiçoamento  de  educadores,  a  complementação  da  educação  formal  com

atividades  extracurriculares,  a  realização  de  atividades  de  educação  ambiental,  a

orientação afetivo-sexual e o incentivo à pluralidade cultural e às artes.

A Associação atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

conforme documentação,  razão pela qual  conto com a anuência de meus nobres

pares ao projeto proposto.

- 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 868/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 413/2007)

Estabelece  critérios  para  distribuição  dos  recursos  estaduais  destinados  ao

transporte escolar e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A distribuição aos municípios de recursos estaduais próprios ou recebidos

em  transferência,  destinados  ao  transporte  escolar  de  alunos  da  rede  pública

estadual, obedecerá aos seguintes critérios:

I - quantidade de alunos transportados;

II - situação das estradas percorridas, se pavimentadas ou não;

III - total das distâncias percorridas por dia, multiplicado pelo número de dias letivos.

Parágrafo único - O município remeterá anualmente ao órgão competente relatório

demonstrando os gastos com o transporte de alunos da rede pública estadual. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Ana Maria Resende

Justificação: A proposta ora apresentada é pertinente e oportuna, tendo em vista a

Lei nº 10.709, de 31/7/2003, que acrescenta incisos aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394,
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de 20/12/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

Os  referidos  incisos  dispõem  que  o  Estado  assumirá  o  transporte  escolar  dos

alunos da rede estadual, e o município assumirá o transporte dos alunos da rede

municipal. No entanto, faz-se necessário estabelecer os critérios que impliquem uma

distribuição mais justa de recursos,  de acordo com a conjugação dos fatores que

acarretam  as  despesas  diversas.  A alocação  de  recursos  será  feita  a  partir  da

construção  de  um  modelo  matemático  de  modo  a  estimar  as  despesas  com  a

manutenção do transporte, a distância percorrida, a situação de precariedade das

estradas, bem como o número de alunos a transportar. É importante ressaltar que,

quanto maior a distância percorrida, maiores serão os gastos.

Anualmente, os municípios remeterão ao órgão competente demonstrativo com as

despesas,  para  que,  caso  necessário,  possa  revisá-las  de  modo  a  aumentar  ou

diminuir os recursos.

Por esses motivos, conto com o apoio dos nobres pares para que assim possamos

garantir a segurança, o conforto e a pontualidade dos alunos na sala de aula.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 869/2011 

(Ex-Projeto de Lei nº 414/2007)

Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do Serviço Público

de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do usuário do serviço

público no Estado, nos termos deste Código.

Art. 2º - As normas do Código visam à tutela dos direitos do usuário e aplicam-se

aos serviços públicos prestados:

I - pela administração pública direta, autárquica e fundacional;

II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra

forma de delegação por meio de convênio.

Art. 3º - São direitos básicos do usuário do serviço público:

I - a informação;
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II - a qualidade na prestação do serviço;

III - o controle adequado do serviço público;

IV  -  os  decorrentes  de  tratados  ou  convenções,  leis,  regulamentos  e  atos

normativos expedidos por autoridades administrativas.

Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:

I - o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública;

II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação

do setor responsável pelo atendimento ao público;

III  -  os  procedimentos  para  acesso  a  exames,  formulários  e  outros  dados

necessários à prestação do serviço;

IV  -  a  autoridade  ou  o  órgão  responsável  pelo  recebimento  de  reclamações  e

sugestões;

V - a tramitação do processo administrativo em que figure como interessado;

VI  -  a  decisão  proferida  e  a  sua  motivação,  inclusive  opiniões  divergentes,

constante  em processo administrativo  em que figure como interessado,  sendo-lhe

conferido o direito à obtenção de cópia do inteiro teor do respectivo processo;

VII - a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação dos serviços

públicos, recebendo o usuário,  em tempo hábil,  cobrança por meio de documento

contendo  os  dados  necessários  à  exata  compreensão  da  extensão  do  serviço

prestado;

VIII - os bancos de dados de interesse público que contenham informações quanto

a gastos, licitações e contratações,  de modo a permitir  acompanhamento e maior

controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte;

IX - os dados e as informações a ele referentes constantes em registros e arquivos

das  repartições  públicas,  com  o  fornecimento  de  certidões,  se  solicitadas,  e

observado o disposto no § 1º.

§ 1º - O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros, fichas, registros e

dados pessoais a seu respeito, inexatidão a que não tiver dado causa, poderá exigir

sua correção,  sem ônus, a qual  será feita,  no máximo,  em quarenta e oito  horas

contadas do recebimento da solicitação, devendo o servidor responsável comunicar a

alteração ao requerente, no prazo de cinco dias.
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§ 2º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo

previstas na Constituição da República ou em lei específica.

§ 3º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão administrativa que

devam ser formalizados por meio de publicação no órgão oficial somente serão feitos

a  partir  do  dia  em  que  o  respectivo  processo  estiver  disponível  para  visita  do

interessado, na repartição competente.

Art. 5º - Para assegurar o direito à informação, o prestador de serviço público deve

oferecer ao usuário acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por via eletrônica;

II - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;

III  -  sistema  de  comunicação  visual  adequado,  com  a  utilização  de  cartazes,

indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás;

IV -  minutas  de  contratos-padrões,  redigidas  em termos  claros,  com caracteres

legíveis e de fácil compreensão.

Art. 6º - Para garantia da qualidade do serviço, exige-se dos agentes públicos e dos

prestadores de serviço público:

I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;

II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade às pessoas acima

de 65 anos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos doentes;

III  -  igualdade de tratamento,  sendo vedado qualquer  tipo de discriminação não

previsto em lei;

IV - racionalização na prestação do serviço;

V  -  adequação  entre  meios  e  fins,  sendo  vedada  a  imposição  de  exigências,

obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;

VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;

VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento ao público;

VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários;

IX - reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio agente público, à

vista dos originais, sendo vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em

caso  excepcionado  por  norma  legal  ou  na  ocorrência  de  dúvida  razoável  a  ser

disciplinada em regulamento;
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X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis, especialmente aos

portadores de deficiência, e adequadas ao serviço prestado;

XI - apresentação da identificação funcional do servidor, nas repartições públicas ou

no  momento  de  suas  respectivas  ações,  quando  estas  ocorrerem  fora  das

repartições.

Art.  7º - No exercício da sua competência, os órgãos e as entidades do Estado

buscarão atender aos seguintes objetivos:

I - melhoria da qualidade dos serviços públicos;

II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços públicos;

III - apuração de ilícitos administrativos;

IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios

estabelecidos nesta lei;

V - proteção dos direitos dos usuários.

Art. 8º - O assunto submetido ao conhecimento da Administração tem o caráter de

processo administrativo, nos termos do art. 10 da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de

2002.

Art. 9º - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às normas desta

lei compreende três fases: instauração, instrução e decisão.

Art. 10 - Os atos administrativos do processo a que se refere o art. 9º terão forma

escrita, com registro em banco de dados próprio, indicando a data e o local de sua

emissão e contendo a assinatura do agente público responsável.

Art.  11  -  O  processo  administrativo  será  instaurado  de  ofício  ou  mediante

representação de qualquer usuário de serviço público, dos órgãos ou das entidades

de defesa do consumidor.

Art. 12 - A instauração do processo por iniciativa da administração será feita por ato

devidamente fundamentado.

Art. 13 - O requerimento será encaminhado ao órgão ou à entidade prestadora do

serviço e deverá conter:

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;

II - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de comunicações;

III - informações sobre o fato e sua autoria;
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IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;

V - data e assinatura do denunciante.

§ 1º - O requerimento verbal será reduzido a termo.

§  2º  -  Os  prestadores  de  serviço  deverão  colocar  à  disposição  do  usuário

formulários  simplificados  e  de  fácil  compreensão  para  a  apresentação  do

requerimento previsto no “caput”  deste artigo,  contendo reclamações e sugestões,

ficando facultada ao usuário a sua utilização.

Art. 14 - Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição, reclamação

ou representação formulado nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do

agente, nos termos do Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais.

Art.  15  -  Será  rejeitada,  por  decisão  fundamentada,  a  representação

manifestamente improcedente.

§ 1º - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da intimação do

denunciante ou seu representante.

§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou

ato  recorrido,  que  poderá  reconsiderar  sua  decisão  ou  encaminhá-lo  a  instância

superior.

Art. 16 - Durante a tramitação do processo, é assegurado ao interessado:

I  -  fazer-se  assistir,  facultativamente,  por  advogado,  salvo  quando obrigatória  a

representação por força de lei;

II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;

III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferidas, inclusive

da respectiva motivação e das opiniões divergentes;

IV - formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos autos, serão

apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos.

Art.  17  -  Para  a  instrução  do  processo,  a  administração  atuará  de  ofício,  sem

prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos e requerer diligências e

perícias.

Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do interessado devem

realizar-se do modo menos oneroso para este.

Art. 18 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, admitindo-se toda e
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qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos.

Art. 19 - Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito de retirar os

autos  da  repartição  ou  unidade  administrativa,  mediante  a  assinatura  de  recibo,

durante o prazo de manifestação, salvo na hipótese do prazo comum.

Art. 20 - Quando for necessária a prestação de informação ou a apresentação de

provas pelos interessados ou terceiros,  estes serão intimados para esse fim, com

antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se a data, o prazo, a forma e

as condições de atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para o fornecimento

de informações ou de documentos necessários à apreciação e apuração da denúncia,

o não-atendimento implicará o arquivamento do processo, se, de outro modo, o órgão

responsável por ele não puder obter os dados solicitados.

Art. 21 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez dias para a

manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art. 22 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas desta lei deverá

proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar:

I - o arquivamento dos autos;

II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para apurar os ilícitos

administrativos, civis ou penais, se for o caso;

III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos, correção de

erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos serviços, prevenção e correção de

atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como a proteção

dos direitos dos usuários.

Art. 23 - Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo a que se

refere esta lei:

I - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras

providências de simples expediente;

II - quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;

III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;

IV -  quinze dias,  para a elaboração de pareceres,  perícias e informes técnicos,

prorrogáveis  por  dez  dias,  a  critério  da  autoridade  superior,  mediante  pedido
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fundamentado;

V - cinco dias, para decisão no curso do processo;

VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;

VII - dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu cargo.

Art.  24  -  Os  prazos  começam  a  correr  a  partir  do  dia  da  ciência  oficial  do

interessado,  excluindo-se  da  contagem  o  dia  do  começo  e  incluindo-se  o  do

vencimento.

§  1º  -  Considera-se  prorrogado  o  prazo  até  o  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  do

vencimento se este cair em dia em que não houver expediente na repartição ou em

que for ele encerrado antes do horário normal.

§ 2º - Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a data e, se no mês

do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como

termo o último dia do mês.

§ 3º - Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

Art.  25 -  Salvo previsão legal  ou motivo de força maior comprovado,  os prazos

processuais não se interrompem nem se suspendem.

Art. 26 - Os contratos de concessão e permissão de prestação de serviços públicos

celebrados entre o Estado e suas entidades com particulares deverão conter cláusula

que  obrigue  o  concessionário  ou  permissionário  a  manter  uma  ouvidoria  para

recebimento e processamento de reclamações e denúncias.

Art.  27 -  A infração às normas desta lei  sujeitará o servidor público às sanções

previstas  no  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  em

legislação complementar, bem como nos regulamentos das entidades autárquicas e

fundacionais, sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas, civis e

penais cabíveis.

Parágrafo  único  -  Às  entidades  particulares,  delegatárias  de  serviço  público  a

qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos respectivos atos ou contratos de

delegação com base na legislação vigente.

Art. 28 - Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao processo administrativo

constantes na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art.  29 -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a
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contar da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Ana Maria Resende 

Justificação: Em um Estado democrático, o Governo deve promover o bem-estar da

população, assegurando o exercício dos seus direitos. 

O  direito  à  prestação  de  serviços  de  qualidade,  o  acesso  à  informação  e  a

ampliação dos mecanismos de controle e de transparência na gestão do bem público

devem ser incentivados e praticados, para defesa do cidadão e aperfeiçoamento do

próprio processo democrático. 

O  serviço  público  é  bastante  diferente  dos  serviços  prestados  pelas  empresas

privadas  ou  pelos  prestadores  autônomos,  uma  vez  que  está  subordinado  à

coletividade,  portanto,  trata-se  de  um  interesse  maior  que  o  interesse  de  cada

cidadão.

Assim, o Estado, por critérios jurídicos, técnicos e econômicos, define e estabelece

quais  os serviços deverão ser  públicos ou de utilidade pública,  e ainda se esses

serviços serão prestados diretamente pela estrutura oficial ou se serão delegados a

terceiros.

A partir da reforma administrativa preconizada pela Emenda a Constituição nº 19,

foi dada nova dimensão às relações entre a administração pública e o usuário dos

serviços,  com  a  previsão  de  várias  formas  de  participação  do  cidadão  na

administração pública direta e indireta, deixando-se para a lei ordinária os poderes

para disciplinar e regular a matéria.

Na atualidade, têm-se exigido da administração pública o estabelecimento de novas

relações  com  o  usuário  de  seus  serviços.  Ao  Estado  incumbe  promover  sua

modernização,  com  o  estabelecimento  de  metas  e  indicadores  que  lhe  garantam

eficiência e capacidade de fiscalização, para adequar-se às exigências decorrentes

da conscientização do direito de cidadania, que provoca uma inversão de enfoque na

relação  entre  o  poder  público  e  o  cidadão.  O eixo  dessa relação passa a  ser  o

cidadão, cabendo ao Estado o papel de assegurar aos usuários de seus serviços o

exercício pleno da cidadania. Em razão disso, compete ao Estado o estabelecimento
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de mecanismos para  garantir  aos  usuários  de  seus serviços,  prestados direta  ou

indiretamente, quais sejam o processamento das reclamações relativas à prestação

dos  serviços  públicos  em  geral,  asseguradas  a  manutenção  de  serviços  de

atendimento ao usuário e a avaliação periódica da qualidade dos serviços; o acesso

dos  usuários  a  registros  administrativos  e  a  informações  sobre  atos  de  governo,

assegurados os direitos e garantias individuais de que tratam os incisos X e XXXIII do

art. 5º da Constituição da República; a disciplina da representação contra o exercício

negligente ou o abuso de cargo, emprego ou função na administração pública.

Como  essas  novas  regras  estão  inseridas  no  §  3º  do  art.  37  da  Lei  Maior,

dispositivo  que  inicia  o  Capítulo  VII,  destinado  à  administração  pública  direta  e

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

municípios, cabe a cada um desses entes federativos, nos respectivos âmbitos de

atuação, editar a norma legal a que se refere o texto constitucional. 

É importante ressaltar que, nos termos do art. 175 da Carta Magna, incumbe ao

poder  público,  nas três  esferas de  Governo,  na forma da lei,  diretamente ou sob

regime  de  concessão  ou  permissão,  sempre  mediante  licitação,  a  prestação  de

serviços públicos.

A Lei  Federal nº 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de concessão e

permissão da prestação de serviços públicos previsto  no art.  175 da Constituição

Federal,  enumera,  no  seu art.  7º,  sem  prejuízo  do  disposto  na  Lei  nº  8.078,  de

11/9/90,  os  direitos  e  as  obrigações  dos  usuários,  tais  como  receber  serviço

adequado  e  informações  para  a  defesa  de  interesses  individuais  ou  coletivos  e

contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos por meio dos

quais lhes são prestados os serviços.

A proposição em causa destaca como direitos básicos do usuário do serviço público

o acesso à informação, a qualidade na prestação do serviço e o controle adequado

do serviço prestado, e, como deveres dos agentes públicos e dos prestadores do

serviço,  a  urbanidade  e  o  respeito  no  atendimento  aos  usuários,  a  igualdade  de

tratamento, vedada qualquer discriminação, a racionalização na prestação do serviço,

o  cumprimento  de  prazos  e  normas  procedimentais,  a  adoção  de  medidas  de

proteção à saúde e à segurança dos usuários, a manutenção de instalações limpas,
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sinalizadas,  acessíveis  e  adequadas  ao  serviço  prestado,  e  a  apresentação  da

identificação funcional  do servidor,  entre  outros  deveres.  As normas nela contidas

aplicam-se  aos  serviços  públicos  prestados  pela  administração  pública  direta,

autárquica  e  fundacional  e  pelo  particular,  mediante  concessão,  permissão  e

autorização.

A  proposta  também  encontra  respaldo  no  princípio  norteador  dos  atos  da

administração  pública  que  determina  a  supremacia  do  interesse  público  sobre  o

particular. Trata-se de princípio jurídico-doutrinário que sempre deve pautar a conduta

dos administradores públicos, sobretudo quando se objetiva resguardar do descaso e

do abuso de poder o destinatário final dos serviços públicos sob a responsabilidade

do  Estado.  Coaduna-se,  da  mesma  forma,  com  os  princípios  constitucionais

regedores dos atos do administrador público, estabelecidos no “caput” do art. 37 da

Carta  Magna,  com  a  redação  que  lhe  deu  a  Emenda  à  Constituição  nº  19,

especialmente no que tange aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da

eficiência. 

Pelas razões acima aduzidas e por se tratar de assunto de suma importância, conto

com o apoio dos nobres colegas na 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.

PROJETO DE LEI Nº 870/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.045/2010)

Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade de São José, com sede

no Município de Esmeraldas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Comunidade de São

José, com sede no Município de Esmeraldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2011.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação da Comunidade de São José, com sede no Município de

Esmeraldas, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída. Tem por
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finalidades trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível de

vida  e  do  bem-estar  em  sua  área  de  atuação;  congregar  órgãos  e  pessoas

interessadas em melhorar as condições socioeconômicas da comunidade; coordenar

obras e movimentos sociais, culturais e educacionais e assistenciais dos moradores,

promovendo ações que visem ao interesse comunitário e desenvolvendo projetos de

capacitação,  profissionalização  e  geração  de  emprego e  renda para  a  população

assistida.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida entidade atende

aos requisitos da legislação em vigor.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº  316/2011,  do  Deputado Hélio  Gomes,  em que solicita  seja  encaminhado ao

Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Procurador-Geral

de Justiça pedido de providências para a designação de Juiz Titular e de Promotor de

Justiça para a Comarca de Itanhomi. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 317/2011,  do Deputado Jayro Lessa,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  D.  Mauro  Morelli  por  sua  posse  no  cargo  de  Presidente  do

Comitê Temático de Segurança Alimentar Sustentável. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  318/2011,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado pedido de providências para a reabertura das unidades da

Fundação  de  Ensino  de  Contagem  -  Funec  -  que  foram  fechadas  e  para  a

manutenção das demais unidades.

Nº  319/2011,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Escola Estadual Professor Jason de Morais, de Berilo,

pelo destaque obtido em Matemática no Programa de Avaliação da Rede Pública de

Educação Básica - Proeb. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 320/2011, da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado ao

Chefe da Polícia Civil  pedido de informações sobre o andamento do inquérito que
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apura irregularidades que teriam ocorrido na empresa Brasil Container. (- À Mesa da

Assembleia.)

Nº 321/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Ricardo Bastos Peres por sua eleição para o cargo de

Presidente  da  Associação  Comercial  e  Industrial  de  Teófilo  Otoni  -  Acito.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº 322/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e à Agência Reguladora

de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de

Minas Gerais - Arsae-MG - pedido de informações sobre os motivos do reajuste de

7,02% nas tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento

sanitário prestados pela Copasa-MG.

Nº 323/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações, nos termos que especifica, sobre as

iniciativas  do  Executivo  Estadual  para  a  implementação  do  polo  de  acrílico  da

Petrobras. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 324/2011, do Deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  desativada  a

Penitenciária  José  Maria  Alkmin,  em  Ribeirão  das  Neves,  e  para  que  seja  dada

destinação educacional e cultural ao seu edifício. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº  325/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  Público pedido de providências para a investigação do

acidente  ocorrido  em  Bandeira  do  Sul,  em  27/2/2011,  encaminhando-se  também

cópia de relatório entregue a essa Comissão em audiência realizada em 18/3/2011, o

qual  se  refere  à ausência  de equipamentos de  segurança da rede elétrica  nesse

Município. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  326/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  e  ao  Presidente  da  Cemig  pedido  de

providências para que sejam sanados os problemas da rede elétrica de Bandeira do

Sul, com a substituição de toda a rede, a reabertura do escritório de representação da
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Cemig e a destinação de servidores concursados para as equipes de manutenção. (-

À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  327/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - pedido de providências

para a elaboração de laudo pericial sobre as condições da rede elétrica em Bandeira

do Sul. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  328/2011,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

enviado a esta Casa projeto de lei prevendo indenização pecuniária para os familiares

das vítimas do acidente ocorrido em Bandeira do Sul, em 27/2/2011. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Nº  329/2011,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Diretor-Geral  do  DER-MG pedido de providências  para  que seja

revisto o limite máximo de velocidade na rodovia Belo Horizonte-Sabará, na altura do

Km 6, que atualmente é de 40 km/h. (- À Comissão de Transporte.)

Do Deputado Carlin Moura em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Ferroviário de Cargas e Passageiros

no Estado de Minas Gerais. Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente

Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Almir Paraca, a Deputada Ana

Maria  Resende,  os  Deputados  André  Quintão,  Anselmo  José  Domingos,  Antônio

Carlos  Arantes,  Antônio  Júlio,  Bruno  Siqueira,  Carlos  Mosconi,  Carlos  Henrique,

Celinho do Sinttrocel, Délio Malheiros, Doutor Viana, Durval Ângelo, Elismar Prado,

Fabiano Tolentino, Fred Costa, Gustavo Perrella, Gustavo Valadares, Ivair Nogueira,

João Vítor  Xavier e Leonardo Moreira, as Deputadas Liza Prado, Luzia Ferreira e

Maria Tereza Lara e os Deputados Mauri Torres, Neilando Pimenta, Paulo Lamac,

Pompílio  Canavez,  Rogério  Correia,  Romeu  Queiroz,  Sargento  Rodrigues,  Sávio

Souza Cruz, Tadeuzinho Leite, Vanderlei Miranda e Ulysses Gomes.

Do  Deputado  Romeu  Queiroz  em  que  solicita  seja  comunicada  ao  Plenário  a

criação  da  Frente  Mineira  Parlamentar  de  Comunicação.  Subscrevem  termo  de

adesão  à  criação  dessa  Frente  Parlamentar  os  Deputados  Doutor  Viana,  Dalmo

Ribeiro  Silva,  Carlos  Henrique,  Antônio  Júlio  e  Duarte  Bechir,  a  Deputada  Maria
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Tereza  Lara  e  os  Deputados  Marques  Abreu,  Ulysses  Gomes,  Bonifácio  Mourão,

Leonardo Moreira, Tiago Ulisses, Paulo Lamac, Luiz Henrique, Sávio Souza Cruz e

Adalclever Lopes.

Do  Deputado  Célio  Moreira  em  que  solicita  providências  com  vistas  ao

restabelecimento do sinal aberto da TV Assembleia em Diamantina.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, na pessoa de quem

cumprimento todos os membros da Mesa; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; público

que nos honra com sua presença na tarde de hoje - sejam todos bem-vindos -, boa

tarde. Cumprimento de forma especial também os telespectadores que acompanham

a transmissão de nossa reunião por meio da TV Assembleia. Sr. Presidente, trago a

esta  tribuna,  nesta  tarde,  algumas considerações,  que passo a apresentar.  Quero

manifestar de antemão nossa satisfação - nossa, do povo de Araxá e sobretudo dos

estudantes do Uniaraxá. Essa faculdade vivia,  nos últimos anos, um impasse que

estava significando grande prejuízo ao crescimento dessa unidade de ensino, que

conta hoje mais de 2 mil estudantes. Tal impasse era sobretudo uma confusão jurídica

sobre  se  essa  faculdade  era  de  direito  público  ou  privado.  Essa  situação  foi

solucionada agora por determinação e pelo entendimento do Dr. Ibrahim, juntamente

com o Dr. Márcio Oliveira, Curador de Fundações, e a Dra. Mara Lúcia Silva Dourado,

Curadora do Patrimônio Público do Ministério Público da Comarca de Araxá. Quero

aproveitar  a  oportunidade  aqui  para  cumprimentar  tanto  o  Dr.  Ibrahim  Fleury  de

Camargo, nosso Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Araxá, e os Drs. Márcio e

Mara Lúcia, Promotores de fundamental importância para que a situação jurídica do

Uniaraxá, hoje mantida pela Fundação Cultural de Araxá, fosse realmente definida.

Com certeza, a nossa fundação, bem como o Uniaraxá, passa a caminhar agora de

uma forma positiva e, principalmente, mais definida com relação a seu futuro, que

tenho  certeza  é  promissor,  porque,  além  de ser  uma instituição  de  ensino  séria,

representa não só os anseios dos estudantes de Araxá, como também os de toda

região que compõe o Planalto de Araxá. Dentro dessa definição tomada, foi também

eleito  o  Conselho  Diretor,  que  estará  à  frente  dos  destinos  de  nossa  fundação
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cultural, bem como do Uniaraxá, aos quais gostaria de apresentar a seguinte moção.

(- Lê:)

“O  Deputado  que  esta  subscreve,  observando  os  dispositivos  e  as  normas

regimentais,  requer  a  V.  Exa.,  Sr.  Presidente,  que  sejam  expedidas  moções  de

congratulações aos novos integrantes do Conselho Diretor da Fundação Cultural de

Araxá, eleitos no dia 16 próximo passado, e que tomarão posse no próximo dia 31. A

saber:  representando o Centro Universitário do Planalto de Araxá -  Uniaraxá -, os

Profs. José Carlos da Silva e Adriene Costa de Oliveira; representando a Fundação

Cultural  de  Araxá,  os  Profs.  Wagner  de  Freitas  Oliveira  e  José  Oscar  de  Melo;

representando a Associação Comercial e Industrial de Araxá - Acia -, o empresário

José Donaldo Bittencourt Júnior; representando a Câmara de Dirigentes Logistas -

CDL -, o empresário Fernando de Lima Pereira Ribeiro; e representando a Secretaria

Municipal de Educação, a Secretária Maria Célia Araújo Oliveira”. 

Ficam os nossos votos de congratulações e o desejo de que o Conselho gestor da

Fundação Cultural de Araxá possa, realmente, realizar um grande trabalho em prol

dessa instituição que é muito importante, não só para Araxá, repito, mas também para

toda a região que compõe o nosso Planalto de Araxá.

Quero  também,  Sr.  Presidente,  manifestar  a  nossa  satisfação  por  uma  grande

conquista,  sem  dúvida  alguma,  um  grande  sonho  da  classe  estudantil  e  das

lideranças  políticas  dos  segmentos  organizados  de  Araxá:  a  extensão  da

Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM -, que foi aprovada pelo MEC. A

partir  de  agora,  Araxá  passará  a  contar  com  uma  extensão  importante  dessa

universidade. Sem dúvida alguma, é um momento de glória e de referência para a

educação dessa região. Fica o registro. 

Gostaria de apresentar uma moção com o seguinte teor. (- Lê:) 

“O Deputado que esta subscreve, observada as disposições regimentais, requer a

V.  Exa.,  Sr.  Presidente,  que  encaminhe  moções  de  congratulações  ao  Magnífico

Reitor  da  Universidade  Federal  do  Triângulo  Mineiro,  Prof.  Virmondes  Rodrigues

Júnior, pela sua atuação junto ao Ministério da Educação, que culminou na aprovação

da  criação  de  um  câmpus  universitário,  sediado  na  cidade  de  Araxá.  O  ensino

ministrado  pela  Universidade  Federal  do  Triângulo  Mineiro  tem  sido  reconhecido
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como de qualidade, em decorrência do seu amadurecimento científico, da progressiva

qualificação do seu corpo docente, dos investimentos em pesquisas e das atividades

de  extensão  voltadas  para  o  entendimento  e  o  atendimento  das  necessidades  e

aspirações da comunidade local e de toda região. Passar a possuir um câmpus de

tão  conceituada  universidade  é  a  concretização  de  um  sonho  da  comunidade

araxaense, sonho esse embalado pelo trabalho da Fundação Maçônica de Araxá e

abraçado,  com ênfase,  pelo  homenageado,  que se dedicou integralmente  a  mais

essa conquista. E não foi apenas Araxá a cidade premiada. Também ressaltamos a

conquista de Frutal, Iturama e Patrocínio, que da mesma forma serão contemplados

com o câmpus da Universidade Federal do Triângulo Mineiro”.

Fica aí, pois,  o nosso reconhecimento ao Prof.  Virmondes Rodrigues Júnior e à

Fundação  Maçônica  de  Araxá,  que  trabalharam,  e  muito,  para  que  pudéssemos

alcançar essa grande vitória em prol da educação da nossa região.

Sr. Presidente, dando sequência aos nossos trabalhos, quero apresentar o seguinte

requerimento: requeiro a V. Exa. o envio ao Sr. Governador Antonio Augusto Junho

Anastasia, ao Deputado Federal Carlos Melles, Secretário de Transportes e Obras

Públicas,  e  ao  Sr.  Eng.  José  Élcio  dos  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do

Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  -  DER  -,  respectivamente,  o  pedido  de

realização de obras em Araxá, especialmente a construção de um trevo de acesso ao

Distrito Industrial, localizado na BR-452.

O Distrito Industrial  de Araxá conta hoje dezenas de empresas, desde laticínios,

confecções,  até  usinagens,  montagem  industrial,  fábrica  de  louças  sanitárias  e

produção de fertilizantes. Diariamente circulam pelo local milhares de pessoas, entre

empresários, funcionários, fornecedores e clientes. O acesso atualmente é precário e

as estatísticas demonstram o crescimento assustador de acidentes naquele local.

O Sr. Governador, em visita a Araxá e atendendo à solicitação deste parlamentar,

determinou, em ato contínuo, a elaboração do mencionado projeto técnico - o projeto

executivo. Não temos medido esforços por essa obra e, recentemente, em audiência

com  o  Diretor-Geral  do  DER,  tivemos  a  informação  de  que  já  foi  determinada  a

licitação para levantamento de custo. Diante disso, solicitamos que as autoridades

acima mencionadas se mobilizem para priorizar esse atendimento, ou seja, executar
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essa importante obra.

Sem dúvida alguma, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, a execução dessa obra é

de grande importância para Araxá, sobretudo para os empresários e os funcionários

que trabalham no Distrito Industrial. É uma obra importantíssima, que representará

uma segurança maior  para os  milhares de  funcionários  que trabalham no Distrito

Industrial  de  Araxá.  Tenho  certeza  de  que  essa  obra  já  conta  com  o  apoio  do

Governador Anastasia, tanto é que, ainda no ano passado, ele determinou ao DER a

elaboração do projeto executivo, que já foi concluído e está em fase licitatória. Tenho

certeza também de que contaremos com o apoio de todos os Deputados desta Casa

nesse importante pleito, que não é deste Deputado, mas, acima de tudo, de Araxá.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Deputado  Bosco,  boa  tarde.

Cumprimento V. Exa. por representar tão bem a querida e importante cidade de Araxá

aqui, na Assembleia Legislativa. Tivemos a alegria de conviver durante toda a disputa

eleitoral - estivemos na mesma coligação -, e V. Exa. sempre falava da necessidade

de uma representação de Araxá na Assembleia Legislativa. Vejo que está fazendo

isso da melhor maneira, da maneira mais clara, transparente, e, acima de tudo, com

muito  trabalho.  O senhor  hoje já  é  visto  pelo  governo do Estado como o  grande

interlocutor daquela cidade e região dentro da Assembleia. 

Só queria parabenizar V. Exa. pelo trabalho que tem feito por todo o Estado de

Minas  Gerais,  em  especial  pela  cidade  de  Araxá,  que  tem  importância  cultural,

turística  e  até  mesmo  geológica  para  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Sucesso  no

mandato. Que V. Exa. tenha todo êxito, pois o seu êxito é o desta Casa e o da cidade

de Araxá.

Em relação à universidade do Triângulo, destaco o empenho do meu amigo pessoal

-  e  tenho  certeza  que  é  de  V.  Exa.  também  -  Deputado  Nárcio  Rodrigues,  hoje

Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que foi um dos lutadores por

esse  projeto  que  hoje  se  torna  uma  realidade  para  toda  aquela  região  e  cuja

execução conta com o apoio fundamental de V. Exa.

Parabéns. Meus melhores votos de sucesso, de um grande mandato e de uma

representação profícua para o povo de Araxá e de toda a região. Quando tivermos um

tempinho,  convide-nos  para  irmos  àquelas  águas  termais.  Será  um  prazer
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acompanhá-lo.

O Deputado Bosco - Agradeço o aparte do Deputado João Vítor Xavier, que tem

realmente demonstrado um grande trabalho no dia a dia na Assembleia Legislativa, já

com uma grande repercussão. Fico muito grato por sua participação, Deputado João

Vítor Xavier. Tenho a honra de dividir com V. Exa. vários projetos e ideais, que vêm ao

encontro dos anseios do povo de Minas Gerais.

Sr. Presidente, na condição de Presidente da Comissão de Educação, composta

pelos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Carlin  Moura,  Neilando  Pimenta  e  Paulo

Lamac, tendo como suplentes os Deputados Délio Malheiros, Maria Tereza Lara, João

Vítor Xavier, Celinho do Sinttrocel e Ana Maria Resende, gostaria de, brevemente,

fazer uma menção importantíssima e significativa para o Estado de Minas Gerais,

sobretudo na questão da educação. Nosso Estado também tornou-se destaque na

educação no que se refere ao ensino médio. Essa realidade foi comprovada agora,

por meio do Programa de Avaliação de Educação Básica - Proeb. O Estado de Minas

deu um salto importantíssimo na educação no ensino médio no ano de 2010. Não

poderia, como Presidente, como membro da Comissão de Educação, deixar de dar

os nossos parabéns aos profissionais da educação que compõem hoje a Secretaria

de Educação do Estado. Destaco também a grande importância desses profissionais,

tanto  dos Diretores das escolas  estaduais como dos professores que,  juntamente

com o governo do Estado, foram de fundamental importância nesse aspecto e fizeram

com que Minas Gerais se tornasse uma referência também no ensino médio.

Os números estão aí. Tivemos um crescimento de mais de 7% no ensino médio, o

que coloca nosso Estado em destaque em nível nacional. Fica, pois, esse destaque e

os nossos cumprimentos aos profissionais da educação, em especial aos do ensino

médio, por terem atingido um patamar dessa natureza, que, mais uma vez repito,

coloca Minas  Gerais  como referência  no  ensino  médio  também.  Parabéns.  Muito

obrigado a todos pela atenção.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Inácio Franco, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, caríssimos telespectadores da TV Assembleia, público
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presente, a presença popular é sempre fundamental aqui na Casa Legislativa, a Casa

do povo. Sejam, pois, bem-vindos.

No dia de ontem tivemos oportunidade de, mais uma vez, ter aqui em nosso Estado

a visita da nossa Presidente da República, Dilma Rousseff. Em menos de 15 dias,

Dilma  Rousseff  compareceu  ao  nosso  Estado  para  trazer  boas  notícias  sobre

importantes investimentos para Minas Gerais. Nossa Presidenta é a primeira mineira,

a primeira mulher e a primeira belo-horizontina a assumir a Presidência da República.

Desta feita,  veio  a Belo  Horizonte para  retribuir  a tão  expressiva  votação que os

mineiros lhe concederam nas eleições passadas. 

Durante  a  visita  da  Presidenta  Dilma,  alguns  fatos  chamaram-me a  atenção.  O

primeiro é que a Presidenta faz questão de manter a mesma linha política do nosso

caríssimo ex-Presidente Lula, que tinha uma postura absolutamente republicana e de

respeito  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  independentemente  das  questões  políticas

partidárias. Ontem, Dilma sinalizou que está trabalhando a favor da população de

Minas Gerais. Não é à toa que foi amplamente prestigiada pela bancada federal dos

partidos que estiveram lá, além do Governador do Estado e do Deputado Federal que

é Presidente do PSDB. Ela veio mostrar que a forma de governar  este país será

republicana, com tratamento igual e prioritário para os Estados. 

A Presidenta fez questão de lançar aqui aquele que, sem dúvida nenhuma, será o

carro-chefe de seu governo: o programa Rede Cegonha. Até 2014, esse programa

terá  uma  previsão  de  investimento  de  R$9.400.000.000,00,  visando  prestar

atendimento especializado e especial à gestante, desde a concepção, passando pelo

acompanhamento, por meio do pré-natal, até o parto, além de acompanhar a criança

até os 2 anos de idade. Srs. Deputados, no programa há a garantia do fortalecimento

do  SUS  e  da  rede  de  maternidades  para  que  toda  gestante  faça  os  exames

necessários e importantes durante a gravidez, no pré-parto e durante o parto. Além

disso, as gestantes carentes que não têm condições financeiras terão acesso ao vale-

transporte,  quando  estiverem  fazendo  o  pré-natal,  e  ao  vale-táxi,  a  fim  de

conhecerem as dependências da maternidade onde será feito o parto; e há ainda a

criação  do  Samu  especial,  Samu Rede  Cegonha,  voltado  exclusivamente  para  o

acompanhamento de gestantes. A Presidenta Dilma deixou claro que gravidez não é
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doença, e, sim, um ato de celebração e de concepção da vida; portanto, não pode vir

acompanhada de doença. Por esse motivo, o Samu que transporta gestantes não

pode ser o mesmo de doentes. Será um Samu exclusivo e especial para gestantes. 

Também anunciou a linha especial de crédito para adaptação das maternidades

brasileiras, tanto as de grandes Capitais como as de Municípios menores, para que

tenham alas separadas e independentes dos hospitais e melhores condições para

receber essas gestantes. Esse importante programa será feito em parceria com os

governos dos Estados e Municípios, na concepção do SUS, a fim de que nossas

gestantes  tenham  o  acompanhamento  e  o  atendimento  especiais  que  merecem.

Dilma Rousseff fez questão de lançar esse programa em Belo Horizonte, pois - como

ela mesma disse durante a solenidade - nesta cidade ela passou uma infância feliz,

segura, que lhe deu oportunidade de acesso à escola de qualidade, à cultura e à

educação. 

Baseada nisso,  ela quer ofertar  e dar a todas as crianças brasileiras também a

garantia e a oportunidade de obterem essa qualidade da infância. Ressaltou, aliás,

um país que caminha para se consolidar entre as sete maiores potências econômicas

do mundo, dizendo que de nada adianta um país rico se a sua população é pobre. A

riqueza do País  precisa ser  investida na melhora  da qualidade de vida  da nossa

população,  Deputado  Delvito  Alves,  da  população  brasileira.  A melhor  forma  de

valorizá-la é garantir saúde e educação públicas de qualidade.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Nobre Deputado Carlin Moura, V. Exa.

está  fazendo  interessantes  considerações  sobre  a  visita  da  Presidente  Dilma

Rousseff  a  Minas  Gerais,  à  nossa  Capital.  V.  Exa.  deve  ter  acompanhado  pela

imprensa, sobretudo pela imprensa falada, a declaração da Presidente, por meio de

palavras muito claras, dizendo que escolheu Minas Gerais para lançar o programa

Rede  Cegonha,  aliás  assistimos  a  isso  pela  televisão.  Na  verdade,  a  Presidente

reconhece  que  em  Minas  Gerais  as  políticas  públicas  para  saúde  estão  mais

avançadas. São palavras claras da Presidente Dilma Rousseff que foram divulgadas

para todo o Brasil, ao contrário do que tem dito a Oposição nesta Casa, que tem

criticado permanentemente as ações do governo na área da saúde, aliás dizendo que

o  governo  não  aplica  na  área  o  percentual  constitucional.  Por  esses  dias,  num
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programa de televisão, provamos o contrário, e haveremos de abordar esse assunto

ainda.

Conforme V. Exa. está demonstrando bem, é um programa muito importante, de

assistência materno-infantil.  Como me lembrou o Deputado Rômulo Viegas, Minas

Gerais já o pratica por meio do programa Viva a Vida, existente nas cidades-polo de

Minas  Gerais  que  dão  assistência  materno-infantil  de  grande  abrangência.  Agora

certamente a Presidente, que anunciou investimento de mais de R$9.000.000.000,00

nesse programa, dará uma força maior. Da nossa parte, temos o objetivo também de

pedir ao governo federal que invista mais na saúde - aliás, não só nessa área, mas

em todas as outras áreas - a fim de não faltarem médicos nos hospitais, nos PSFs,

nos postos de saúde, nem medicamento, para que a saúde efetivamente melhore

principalmente para a população mais humilde deste país.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço ao Deputado Bonifácio Mourão o aparte. O

reconhecimento da Presidenta Dilma à política do governo do Estado não nos afasta

de termos a consciência e a reflexão plena de que a saúde pública neste país precisa

melhorar muito, e melhorar com investimento, assim como em Minas Gerais. V. Exa.

é  testemunha de como o interior  do Estado sofre  bastante com o  atendimento  à

saúde  pública.  Além  disso,  acompanha,  por  exemplo,  a  dificuldade  do  Hospital

Regional de Guanhães para o atendimento à população. V. Exa. é de Governador

Valadares e sabe a dificuldade do Hospital Regional de Governador Valadares para

atender toda a população do nosso Estado.

Portanto,  precisamos  ter  essa  consciência  e  não  podemos  tapar  o  sol  com  a

peneira. Minas Gerais não aplica os 29% que são devidos à saúde pública por uma

questão de interpretação e de normas. No entanto, vários investimentos, como em

esgoto ou em outras questões, não são necessários nem suficientes. 

Precisamos  mesmo,  Deputado  Bonifácio  Mourão,  é  de  ampliar  ainda  mais  os

investimentos  na  saúde  pública,  de  ter  parcerias  com  os  governos.  Não  vamos

escamotear  ou  camuflar:  a  saúde pública  deste  país  precisa,  realmente,  de  mais

investimentos. E é isso que a Presidenta Dilma Rousseff pede a todos os governantes

do País.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, estamos todos
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aqui,  na  tribuna,  e  a  notícia  é  que  faleceu,  há  pouco,  o  ex-Vice-Presidente  da

República José Alencar. Esta notícia, com certeza, nos deixa a todos muito tristes, por

ser ele um mineiro, um brasileiro ilustre.

Quero dizer,  Deputado, que V. Exa. apresenta um assunto de grande relevância

para todo o Brasil, mas em especial para as mulheres. Creio que o lançamento do

projeto Rede Cegonha, para trabalhar o parto humanizado, mostra um momento de

extrema relevância  para  a  vida  das  famílias,  especialmente  para  as  mulheres.  A

Presidenta  Dilma  Rousseff  disse  ontem  que  gravidez  não  é  doença,  mas,

infelizmente,  ainda  no  Brasil,  particularmente  nas  Regiões  Norte  e  Nordeste,  a

gravidez  é  a  quarta  causa  de  morte  entre  as  mulheres,  quando  elas  não  têm

assistência  adequada  no  parto,  às  vezes  de  risco,  se  a  mulher  não  fez  uma

prevenção,  um acompanhamento.  Esse projeto será  de  grande relevância  nessas

regiões do País, com diminuição da mortalidade materna e infantil.

Nós  vivemos no grande centro,  e  quero  fazer  um registro:  contamos  com uma

maternidade pública considerada modelo no parto humanizado, que é a Maternidade

Sofia Feldman. Faço esta referência porque essa maternidade mostra a todos nós

que é possível para o SUS, que é um projeto de inclusão, de qualidade, fazer um

parto humanizado, com respeito às mulheres nesse momento tão delicado. Quero

dizer  que  fiquei  muito  feliz  por  a  Presidenta,  como  mulher,  ter  priorizado  esse

programa e tê-lo lançado aqui em Minas Gerais, até porque, como ela disse, o que se

lança aqui dá certo. Enfim, esta é a terra dela e tem esse simbolismo também. Então,

queria dar o testemunho da minha felicidade. Aliás, a Presidenta lançou também o

programa de prevenção do câncer de colo de útero e de mama, outra grande causa

de morte entre as mulheres no Brasil. Assim, esperamos com isso apressar a solução

de tais problemas. Muito obrigada.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte, Deputada Luzia Ferreira, V. Exa. é

uma profunda conhecedora de políticas públicas para as mulheres.

Para encerrar, homenageamos o nosso querido José Alencar gritando a palavra de

ordem com que sempre  o  acompanhamos:  “Alencar,  guerreiro do povo brasileiro,

temos orgulho de tudo o que você fez pelo Brasil e por Minas Gerais”.

* - Sem revisão do orador.



2117
____________________________________________________________________________

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Deputado Carlin Moura, quero saudar V. Exa.

pelo  pronunciamento,  mas  quero,  diante  de  tal  notícia  triste  para  todos  nós,

brasileiros,  considerando  a  história,  a  luta,  a  bravura,  a  dignidade  desse

extraordinário  homem  público  que  encantou  a  Nação  brasileira,  solicitar,  neste

momento, que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, reverentemente,

esteja de pé para, num minuto de silêncio, homenagearmos a extraordinária figura

desse homem público, José Alencar Gomes da Silva.

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - A Presidência defere a solicitação do Deputado Adelmo Carneiro

Leão, para fazermos um minuto de silêncio em homenagem ao nosso grande ex-Vice-

Presidente José Alencar.

- Procede-se a homenagem póstuma.

Questões de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Em nome da Bancada do PDT, quero registrar os

nossos sinceros sentimentos.  Na verdade,  nossos sentimentos ao povo brasileiro,

pois é a nação brasileira que perde um grande líder e estadista. Tive uma experiência

pessoal com o grande estadista José Alencar,  por ocasião de sua campanha para

Senador da República, em 1998. Fomos parceiros naquela campanha política e tive

então a oportunidade de conhecê-lo mais de perto e de constatar a grandeza de seu

caráter  e  a  sua  visão  de  estadista  e  de  homem  público  responsável,  sério,

progressista e, acima de tudo, empreendedor. Tivemos também a oportunidade de

acompanhá-lo na homenagem que lhe renderam no Palácio das Artes, por seus 50

anos de vida empresarial, à qual vários Deputados desta Casa compareceram. O que

quero,  Sr.  Presidente,  nem  nome  da  bancada  do  PDT,  é  registrar  os  nossos

sentimentos e dizer que o nosso país e o nosso Estado perdem um grande estadista.

Que Deus lhe reserve momentos de paz. Aliás, que elevemos o pensamento a Deus,

pedindo  a  Ele  que conforte a  família  de  José Alencar  neste  momento.  Obrigado,

Presidente.

O Deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  fui  designado  pelo  Deputado
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Gilberto Abramo para falar em nome do Partido Republicano Brasileiro - PRB -, ao

qual o nosso querido Vice-Presidente foi filiado. Para nós, do PRB, foi uma honra e

uma grande satisfação ter essa figura pública emblemática como maior expoente do

nosso partido, Presidente de honra do nosso partido. A notícia do falecimento do Dr.

José Alencar nos entristece muito. Ao mesmo tempo, deixa-nos felizes o exemplo de

homem  que  ele  foi  -  um  exemplo  de  cidadão,  de  governante  e  de  líder  dos

movimentos de classe; um exemplo como pai, marido e cidadão mineiro. Estou certo

de que, ao tomarem conhecimento do seu falecimento, a tristeza invadirá o coração

de muitos daqueles que admiravam esse homem que, como eu disse, foi um exemplo

de resistência, de desejo e de vontade de viver - mas de viver para servir o povo de

Minas e do  Brasil,  como fez como Vice-Presidente  da República,  ao lado do ex-

Presidente  Lula.  Ele  fez  parte  dessa  grande  mudança  sofrida  pelo  Brasil  e,

naturalmente,  é um dos grandes responsáveis  pela  mudança na economia que o

Brasil sofreu, viveu e vem vivendo ao longo dos anos. De pronto, o PRB deseja à

família  do  ex-Vice-Presidente  José  Alencar  votos  de  estima,  de  consideração  e

respeito.  Desejamos  que Deus  abençoe  seus  filhos,  a sua viúva  e todos os  que

admiravam e admiram a figura pública do Dr. José Alencar.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, em nome do DEM, também presto

a  minha  solidariedade  à  família  do  ex-Vice-Presidente  José  Alencar  pelo  seu

falecimento  na  tarde  de  hoje.  Venho,  publicamente,  prestar  homenagem  a  esse

homem que,  como já disse o Pr.  Carlos  Henrique,  foi  um grande batalhador,  um

homem que nos deu um exemplo de vontade de viver e de valorizar a vida. Portanto,

em nome do DEM, gostaria de prestar essa homenagem ao homem José Alencar, ao

homem  público,  ao  empresário  e  mineiro.  Gostaria  ainda  de  prestar  a  minha

solidariedade  a  sua  viúva,  aos  seus  filhos,  aos  seus  netos  e,  por  que  não,  aos

brasileiros.  Fica  aqui  esta  homenagem  do  DEM  ao  grande  homem  público  José

Alencar.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr.  Presidente, neste momento quero transmitir

minha  solidariedade  à  família  do  ex-Vice-Presidente  José  Alencar  e  lembrar  das

vezes que, como Prefeito, estive em Brasília. José Alencar ficou mais de dois anos

substituindo o Presidente Lula, exercendo as funções sempre com muita fidelidade e
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lealdade.  Das vezes que ele me recebeu,  contava casos maravilhosos sobre sua

relação com a minha cidade, Alfenas, e com todo o Sul de Minas. Portanto, em nome

do povo do Sul de Minas, gostaria de dizer que todos estamos muito tristes. Porém,

sabemos  que  José  Alencar  sempre  foi  um  exemplo  de  mineiro,  um  exemplo  de

brasileiro para todos nós. Gostaria de deixar aqui registrada a minha solidariedade à

família do ex-Vice-Presidente José Alencar.

O Deputado Elismar  Prado  -  Sr.  Presidente,  na  mesma direção,  também quero

manifestar os meus sentimentos, pois tivemos a oportunidade de conviver com José

Alencar,  ex-Vice-Presidente.  Aliás,  na  campanha  do  segundo  mandato  do  ex-

Presidente  Lula,  em  2006,  percorremos  muitos  Municípios  do  Triângulo  Mineiro

realizando a nossa caminhada rumo à campanha vitoriosa e pudemos conhecer um

pouco mais a figura humana desse extraordinário homem que foi José Alencar, pela

sua integridade, humanidade e pelo seu incrível amor à vida. Gostaria também de

externar a minha solidariedade a toda a família e aos amigos. Com certeza, neste

momento o povo de Minas Gerais lamenta muito a perda desse grande homem; no

entanto,  fica  o  seu legado  e  o  seu  exemplo  de  vida  que nos  enriquecem muito.

Acredito que aprendemos muito com ele, com sua trajetória. Tenho, em particular, um

ponto  importante  a  ressaltar,  que  foi  quando  defendemos  na  Câmara  Federal  o

projeto de extensão da merenda aos alunos do ensino médio. Naquela oportunidade,

José Alencar exercia a Presidência e foi ele quem sancionou a lei. O Presidente Lula

estava  viajando,  por  isso  ele  exercia  interinamente  a  Presidência  da  República.

Ressalto  que  tive  a  honra  de  ser  autor  de  um  projeto  que  gerou  a  nova  lei  da

merenda, a qual foi sancionada pelo ex-Vice-Presidente José Alencar, que nos deixa

um exemplo muito grande, um grande legado de amor à vida, um grande espírito

público. Manifesto os meus sentimentos de profundo pesar pelo falecimento do ex-

Vice-Presidente José Alencar e deixo o nosso fraterno abraço de solidariedade a toda

a  família  e  a  todos  os  amigos.  Com  certeza  ele  permanecerá  vivo  em  nossos

corações, principalmente o seu exemplo, a sua luta, o seu amor à vida e todas as

dificuldades por que passou, mas com muita austeridade e força. Isso realmente nos

ensina muito.

O  Deputado  Fred  Costa  -  Sr.  Presidente,  nobres  pares,  senhoras  e  senhores
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presentes, também gostaria de manifestar meu sentimento de condolência à família

do  nosso  ex-Vice-Presidente  José  de  Alencar,  homem  que  foi  um  exemplo  de

valorização do instituto da família. Também como empresário, logrou êxito em todas

as  suas  empresas.  Posteriormente,  quando  exerceu  no  Parlamento  nacional  a

condição de Senador durante quatro anos, prestou relevantes serviços à República,

assim como o fez como Vice-Presidente, talvez o cargo que obteve maior notoriedade

e reconhecimento nacional e que possibilitou, aliás, que o Presidente Lula pudesse

vencer as eleições, tendo sido ele parceiro fundamental  no exercício do mandato.

Infelizmente,  nós,  brasileiros,  perdemos esse grande homem público,  exemplo  de

amor à vida e de pensamento positivo para todos nós, cidadãos. Ele sempre procurou

externar isso na sua luta incessante em defesa de sua própria saúde. Fica aqui seu

legado. Quero crer que nós, homens públicos, por meio do seu exemplo, possamos

prestar  o  nosso  serviço  da  melhor  forma  possível.  Deixo  aqui  meus  fraternos

cumprimentos e abraços à sua família.

O  Deputado Luiz  Henrique -  Sr.  Presidente,  Sras.  e  Srs.  Deputados,  manifesto

também pesar pelo falecimento do ex-Vice-Presidente José Alencar. Tive um convívio

bem próximo com ele, por ter vivido parte da minha vida no Norte de Minas, região

onde ele possuía grandes investimentos. Lembro-me de uma vez que, perguntado

pela imprensa se tinha medo da morte, ele respondeu que só tinha medo da desonra.

Hoje  estamos  diante  da  morte  deste  grande  homem  público,  que  honrou  Minas

Gerais e seu mandato e é exemplo para todos nós, mineiros, que estamos na política.

Além disso, era um homem de grande espirituosidade. Lembro-me, Rogério, de uma

reunião da Sudene em Montes Claros, quando o Presidente Lula, dirigindo-se a José

Alencar,  disse: “Esse é o cara”,  e o ex-Presidente retornou: “Simplesmente sou o

vice-cara”. Então fica hoje a lembrança dos momentos felizes em que convivemos

com  o  ex-Presidente  José  Alencar  e  essa  sensação  de  vazio  que  nunca  será

preenchido ao longo da história.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, em nome do PCdoB, também queremos

externar nossa solidariedade e nosso voto de pesar à família do grande homem José

Alencar, enviando uma mensagem à D. Marisa Alencar e a todos os seus filhos. Ele,

sem dúvida nenhuma, já entrou para a história como um dos grandes homens que
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este país conseguiu criar e produzir.  O Presidente José Alencar realmente repetia

inúmeras vezes que jamais teria medo da morte e sim da desonra. Essa é uma frase

muito  importante,  porque  morreu  um  homem,  um  empresário  honrado,  que  teve

grande  envolvimento  durante  toda  a  sua  vida  em  suas  atuações,  tanto  como

industrial, como empresário ou Presidente da Fiemg. Desde o primeiro dia em que

começou  a  mexer  com  a  política,  foi  também  honrado  e  mostrou  que  a  política

também comporta,  mais  do que se imagina,  homens honrados.  Esse exemplo do

Presidente José Alencar ficará registrado na história da política brasileira. Acima de

tudo, foi um homem que nunca teve medo de dizer que o que se precisa valorizar na

economia é a produção,  o aumento da oferta.  O ex-Vice-Presidente José Alencar

sempre sinalizou que o combate às pressões inflacionárias passa pelo aumento da

oferta, e não pela contenção da demanda nem pela política de juros altos. Ele sempre

disse claramente que o aumento da taxa de juros não é o melhor caminho para uma

economia sustentável, mas a valorização da produção, o aumento do investimento e

o  fortalecimento  do  capital  produtivo.  Essa  é  uma  grande  lição  que  o  ex-Vice-

Presidente José Alencar deixa para o País. Além disso, ele era um grande visionário.

A primeira vez que ouvi falar nesse colosso chamado pré-sal foi em uma palestra do

nosso ex-Vice-Presidente, que sabia que nas costas brasileiras poderia estar uma

grande fonte de riqueza, na qual seria importante investir. Ele foi um dos primeiros

homens públicos a ter  essa concepção, a encorajar  e mostrar ao governo do ex-

Presidente Lula que investir  no pré-sal seria investir  no futuro do Brasil.  Portanto,

ficamos muito tristes de perder esse grande amigo, esse grande mineiro, esse grande

político, mas temos a convicção de que a sua honradez ficará presente para sempre,

pois  a  memória  desse grande  homem  será  cultivada.  Fica  aqui  o  sentimento  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a toda a família. Que ele descanse

em paz porque sua missão na terra foi digníssima e honrada. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Paulo  Guedes)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

quero deixar registrado meus mais sinceros sentimentos de pesar em nome de toda a

equipe do nosso gabinete, da nossa cidade de Itajubá e da nossa região do Sul de
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Minas. Expressamos nosso sentimento a toda família do nosso querido José Alencar,

mas também compartilhamos com cada um dos mineiros  e brasileiros a dor  pela

perda desse homem que foi exemplo em sua vida familiar, profissional e política. Foi

um grande homem público que representou da melhor forma possível a população

mineira e brasileira ao lado do grande ex-Presidente Lula, fazendo com que o Brasil

pudesse  crescer,  distribuir  renda  e  mudar  a  vida  de  tantos  cidadãos  que  hoje

compartilham a dor dessa perda. Deixo esse registro da vida desse homem que lutou

pela  vida e deu exemplo  de tantos  que sofrem e  lutam. Ele  mostrou o  quanto  é

importante lutar pela vida e o fez com muita dignidade. Que Deus o abençoe, à sua

família e a cada um de nós para que esse exemplo seja um norte na vida de cada

brasileiro. Obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

falarei em nome do Bloco Transparência e Resultado, do PSDB. A notícia da morte do

ex-Vice-Presidente da República  José Alencar  foi  um abalo  para  todos nós.  José

Alencar  iniciou a sua luta em uma pensão em Muriaé,  quando nem sequer  tinha

dinheiro para pagá-la. Começou morando em um porão em Muriaé, cresceu lutando

durante toda a sua vida e morreu também lutando. Em todos os cargos que exerceu,

Senador, Vice-Presidente e Presidente da República, e até no momento de morrer,

sempre  deu  exemplo  para  todos.  O  Brasil  inteiro  testemunhou  sua  luta  contra  o

câncer.  Deu  exemplo  para  tantas  e  tantas  pessoas  que  lutam  contra  suas

enfermidades e dificuldades, vencendo desafios, tanto na vida pública quanto na luta

contra sua doença. Com certeza, José Alencar será sepultado em seu Estado natal,

Minas Gerais. Isso me faz lembrar da história dos gregos, da Guerra do Peloponeso,

em que Péricles, saudando os mortos, as vítimas da guerra, disse que os homens

ilustres têm por túmulo a terra inteira. José Alencar, com certeza, descansará na terra

de Minas Gerais,  onde nasceu, mas o seu túmulo é o Brasil  inteiro.  É sua,  José

Alencar, a posteridade! A história lhe fará justiça. Descanse em paz!

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com certeza, hoje o

Brasil inteiro sente uma profunda tristeza pela perda inestimável. Poderíamos falar de

muitas  virtudes  do  nosso querido  José Alencar,  como pai  de  família,  empresário,

Senador e Vice-Presidente, mas destaco que certamente, daqui a alguns anos ou
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mesmo décadas, a história não deixará passar a contribuição fundamental que ele

deu ao País. Não apenas com humildade, mas também com extrema visão de futuro

e compromisso com o País, José Alencar, um dos maiores empresários, dos mais

competentes,  dos mais  renomados, e líder,  na acepção mais  forte da palavra,  de

classe  empresarial,  conseguiu  enxergar,  numa  visão  histórica,  que  o  Brasil

necessitava  passar  por  mudanças  profundas  e  que  isso  exigia  necessariamente

compatibilização  do  crescimento,  desenvolvimento  econômico,  valorização  dos

trabalhadores e das políticas  sociais,  maior  distribuição de renda e  justiça  social.

Aliás, isso era uma convicção, crença e prática presentes na vida de José Alencar.

Quando José Alencar aceitou ser vice do então candidato operário, metalúrgico, Luiz

Inácio  Lula  da  Silva,  ele  registrou  seu  nome  na  história.  Isso  foi  um  gesto  de

desprendimento e de compromisso com o País. A contribuição prestada com o seu

desempenho,  a  sua  presença  e  a  sua  participação,  durante  oito  anos  que

transformaram  e  estão  transformando  o  País,  é  irretocável.  A qualidade  de  suas

intervenções e seus posicionamentos foram sempre favoráveis à soberania nacional,

retirando todos os empecilhos para um processo de maior desenvolvimento. Pela sua

lealdade, solidariedade e também pela sua leveza, José Alencar conseguiu, com todo

compromisso  e  responsabilidade  que  sempre  teve,  lidar  com  a  política,  com  os

políticos e com o povo brasileiro, resgatando uma dimensão de proximidade, de afeto,

de esperança e de estímulo. Tenho certeza de que todas essas palavras e tantas

outras que ecoam hoje pelo Brasil afora são verdadeiras, porque se formou em torno

da  recuperação  e  da  luta  de  José  Alencar  uma corrente  do  povo  brasileiro,  que

enxergou nessas virtudes o lado mais  luminoso do ser  humano.  Infelizmente nos

resta agora, com essa perda, solidarizarmo-nos com a família, com a D. Marisa, com

os filhos, com os parentes e os amigos. Sobretudo nos resta guardar, na mente, na

história, na vida e na política, esse exemplo. A melhor forma que há de homenagear

um líder,  um ser humano da grandeza de José Alencar, é seguir,  na prática, seus

passos, passos de desprendimento e de compromisso. Minas Gerais orgulha-se de

ter sido berço dessa grande personalidade, Presidente Paulo Guedes, que Minas e o

Brasil não esquecerão e que a história registrará. José Alencar significa a vitória do

povo brasileiro. Muito obrigado.
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O  Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  Deputado  Paulo  Guedes;  Sras.

Deputadas  e  Srs.  Deputados;  povo  de  Minas  Gerais  que  nos  assiste  pela  TV

Assembleia, queria,  em nome do PT e como Líder agora da nossa bancada e do

nosso bloco,  dizer,  neste momento de tristeza,  que é  uma pena que nosso Vice-

Presidente José Alencar não tenha mais conseguido resistir à doença contra a qual

lutava há muito tempo. Ele resistiu heroicamente. Assim como sua vida foi sempre de

resistência,  ele  também  lutou  contra  a  morte;  lutou  pela  vida  plena  o  máximo

possível. Mas chega um momento em que não é mais possível resistir. Para nós e

para  o  povo  brasileiro  é  uma  pena,  porque  nós,  de  Minas  Gerais,  perdemos

duplamente:  perdemos  um  guerreiro  do  povo  brasileiro  e  perdemos  um  cidadão

mineiro, na sua essência. Conheci bem José Alencar, tive oportunidade de conviver

com  ele  muitas  vezes.  Ele  era  um  contador  de  causos.  José  Alencar,  seja  na

Coteminas, seja lá perto de V. Exa., em Pedras de Maria da Cruz - ele tinha lá um

alambique -, às vezes tomando uma cachacinha, sempre nos levava a apreciar um

pequeno aperitivo daquela cidade - aliás, de boa qualidade - e sempre nos contava os

“causos”  de  sua  vida.  Até  hoje  não  sei  de  onde  José  Alencar  era  realmente.  O

coração dele certamente é mineiro, mas não sei se era de Ubá, de Muriaé... Ele tinha

um pedaço em Montes Claros, um em Belo Horizonte, mas o certo é que ele era, sem

sombra de  dúvida,  um  cidadão  mineiro  que nos  fará  neste  momento  muita  falta.

Sempre nos lembraremos dele com alegria, porque, além de tudo, ele era um cidadão

extremamente  alegre.  Devemos muito a ele.  Quando digo  nós,  refiro-me ao povo

brasileiro. O ex-Presidente Lula sempre disse que não seria possível ter governado o

Brasil  e  ter  ganhado  as  eleições  se  não  tivesse  feito  com  José  Alencar  uma

dobradinha, que acabou vitoriosa por duas vezes. Não seria possível a vitória nas

eleições  sem  ele,  e  não  seria  possível  governar  sem  um  vice  tão  fiel  a  seus

princípios,  ao povo brasileiro e ao próprio Presidente Lula.  O Senador  e ex-Vice-

Presidente  José  Alencar  mostrou  essa  fidelidade,  assim  como  às  suas  idéias,

combatendo os juros altos, porque queria uma economia que avançasse, para que no

Brasil todos pudessem dividir renda e ter um melhor desenvolvimento. Por isso, ele

sempre elogiava os programas sociais do PT, do Presidente Lula. Ele foi um grande

companheiro do ex-Presidente Lula e do PT. Companheiro do Bloco do PRB, fundado
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por ele; do nosso PCdoB; dos nossos aliados e de todo opovo brasileiro. Sempre

esteve com todos os partidos e mostrou uma convivência de grande respeito com os

ex-Governadores de Minas, Itamar Franco e Aécio Neves, de maneira independente

de posições político-partidárias.  José Alencar  foi  um exemplo  de mineiro,  no qual

todos nós devíamos nos mirar. O ex-Vice-Presidente nos prega uma peça justamente

agora,  no  momento  em  que o  ex-Presidente  Lula  é  homenageado em Portugal  -

homenagem esta  extensiva  a  José Alencar,  porque o  Presidente  Lula deve a ele

também, em parte, a sua eleição e o seu governo. Lula certamente voltará para se

despedir de José Alencar.  Nossa Presidente Dilma está fora, mas certamente virá

para o velório e para o enterro. Teremos, em Minas Gerais, uma bela despedida do

nosso querido José Alencar. É um momento muito triste, porém, lembremo-nos dele

com  a  alegria  com  que  sempre  quis  ser  lembrado:  como  um  cidadão  mineiro,

contador  de  “causos”,  que  tanto  ajudou  o  nosso  Brasil.  Fica  a  lembrança,

principalmente,  daquele  guerreiro  do  povo  brasileiro.  José  Alencar  estará  sempre

presente em nossa memória, na vida política, pública, social e econômica deste país.

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.  Um  dia,  Deputado,

perguntei  a  José  Alencar,  qual  era  sua  terra  natal  e  ele  respondeu  que  era  de

“Mucmoc”.  Perguntei  o  que era isso,  e  ele  respondeu:  “Muriaé,  Ubá,  Caratinga e

Montes Claros”.

O Deputado Tadeuzinho Leite -  Presidente Paulo Guedes, em meu nome e em

nome do meu partido, PMDB, expresso o sentimento de pesar pela morte do ex-Vice-

Presidente José Alencar, com quem, há cerca de dez ou doze anos, pude conviver

um pouco. Em sua campanha para o Senado - eu era muito pequeno -, juntamente

com o atual  Prefeito  de Montes Claros, Tadeu Leite,  também em campanha para

Deputado  Estadual,  percorríamos  todo  o  Norte  de  Minas.  Foi  quando  pude

acompanhar, conhecer e aprender um pouco com aquele grande homem. Guerreiro,

lutador  e  um  exemplo  para  a  classe  política  brasileira.  Esse,  por  que  não dizer,

montes-clarense? Porque,  se atualmente Montes Claros é conhecida, segundo as

pesquisas, como a terceira cidade empregadora de Minas, foi devido a José Alencar,

porque ele, juntamente com Luiz de Paula Ferreira, reconheceu o potencial daquela

cidade e lá instalou a Coteminas, que hoje cresce de Montes Claros para o Brasil e
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para  o  mundo.  A Coteminas,  apenas  em  Montes  Claros,  gera  mais  de  três  mil

empregos. Isso tudo devemos ao nosso querido ex-Vice-Presidente José Alencar, que

foi um ex-companheiro de partido, de PMDB, um exemplo de pessoa e de chefe de

família.  Hoje,  minhas  palavras  são apenas  para  expressar  à  sua  família  os  meu

sentimentos e para agradecer por tudo o que fez, especialmente, por Montes Claros e

para  o  Norte  de  Minas.  Se  Deus  quiser,  ele  ainda  olhará  muito  por  todos  nós.

Conheço seu filho Josué, que, com certeza, continuará o trabalho desenvolvido por

seu pai em todos esses anos. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Em nome do PV, queria fazer uma reflexão profunda

exatamente neste momento de transição que marca a transmutação do nosso grande

José  Alencar.  Nesta  hora,  faz-se  um  inventário  da  vida  da  pessoa  na  trajetória

terrena. É a hora em que temos de expressar as nossas condolências a sua família, a

seus filhos, dizendo que ele nos deixou um grande legado, um grande exemplo. A

herança da sua vida, o exemplo que deu como pai de família, esposo, industrial, ser

humano,  sobretudo  na  vida  pública,  em  que  conseguiu,  em  pouco  tempo  de

militância,  chegar  à  Vice-Presidência  da  República.  Ele  honrou  Minas  Gerais

sobremaneira - todo o povo mineiro e sua família - por essa trajetória. Sabemos que

foi um grande companheiro do Lula, muito importante para a sua eleição, exatamente

fazendo  a  combinação  de  um  socialista,  um  homem  que  veio  de  baixo  e  que

alcançou, como todos sabemos,  sem diploma, a Presidência da República. A sua

iniciativa, capacidade e firmeza de buscar o progresso de Minas Gerais, através da

sua  iniciativa  comercial  e  industrial,  pode  refletir  sobre  todos  nós  quando  partiu,

convidado para a vida política. E, na vida política, ele foi muito importante para a

eleição do Lula,  porque houve a  mistura  do capital  com o  trabalho.  E deu certo,

porque ele foi grande conselheiro do Lula. Agora, depois de toda essa realização, de

tudo o que admiramos, como ser humano, como homem, através de muita energia,

iniciativa, sobretudo inteligência e bom senso, como grande conselheiro do Lula, ele

adoeceu e resistiu heroicamente a uma doença consumptiva, deixando um grande

exemplo de resistência em relação à morte. Morte apenas material, porque sabemos

que nesta hora ele já  se encontra numa dimensão em que já não sofre mais as

nossas imperfeições. Ele certamente já tem a compreensão perfeita de como foi a



2127
____________________________________________________________________________

sua vida, a importância dela para todos nós, mineiros, e a sua importância agora na

espiritualidade. Na dimensão em que se encontra, resta à sua família e a todos os

mineiros fazer as orações que vão subir e as graças que vão descer,  em prol do

progresso, como ele construiu na sua vida terrena. Como ele foi humano e leve aos

seus convivas e a todos nós,  que a terra também lhe seja leve e que ele possa

sempre  estar  numa  dimensão  em  que  não  sofra,  compreenda  todas  as  nossas

fraquezas e que, de lá, possa inspirar toda a classe política no sentido de um trabalho

ético, progressivo, e que continue fazendo bem a todos os brasileiros. Este é um

momento  de  reflexão  profunda,  e  quero  deixar,  mais  uma  vez,  as  nossas

condolências à família enlutada.

O Deputado Celinho do Sinttrocel - Sr. Presidente, em nome do povo do Vale do

Aço  e  do  movimento  sindical  do  Estado  de  Minas  Gerais,  quero  externar  nosso

sentimento de tristeza e pesar pelo falecimento do nosso eterno Vice-Presidente da

República José Alencar.  Um homem público,  um exemplo de pai,  um exemplo de

homem, um exemplo de empreendedor empresarial, uma pessoa que teve da nossa

parte todo o respeito e admiração pela sua conduta enquanto teve vida. Quero dizer a

sua família que estamos tristes juntos com ela. Que Deus possa dar conforto e toda a

força para que supere essa dificuldade. Que José Alencar possa estar agora, neste

momento, descansando pela eternidade. São os sentimentos que transmitimos em

nome da nossa região do Vale do Aço.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados,  senhores  ouvintes,  como  cidadão  de  Muriaé,  deixo  aqui  os  nossos

sentimentos de tristeza. José Alencar é muriaense, nascido num pequeno distrito de

Muriaé, Itamuri. Sempre valorizou a sua cidade e a sua região. Muitas vezes, quando

visitava  o  Hospital  do  Câncer  de  Muriaé,  sempre  nos  encorajava  a  trabalhar,

principalmente contra o câncer, que é uma doença, sabemos, que afeta milhões de

habitantes e que, ainda hoje, tira do nosso convívio milhões de pessoas. Sempre deu

todo apoio ao Hospital do Câncer de Muriaé. Seus familiares que moram naquela

região  ainda  hoje,  com  certeza,  estão  muito  tristes,  assim  como  todos  nós,

muriaenses. José Alencar foi um baluarte não só da política, mas um exemplo de ser

humano, de pai, de empresário, de lutador pelas causas sociais. Deixou um legado
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muito grande para Minas Gerais e para o Brasil, quiçá também para todo o mundo.

Deixo aqui  registrado,  neste  momento  triste,  todo o nosso sentimento.  Que Deus

traga o conforto a toda a família. Ainda vemos hoje o câncer destruindo famílias. É um

momento para refletirmos e lutarmos, a fim de que as pessoas diminuam os riscos e

haja uma incidência menor do câncer. Deixo aqui esse registro de pesar. Vamos em

frente. Muito obrigado.

O Deputado Rômulo Viegas - Obrigado, Presidente, Deputado Paulo Guedes. V.

Exa., com a paciência e experiência que tem, adquiridas ao longo desses anos como

Deputado,  permite-nos  neste  momento  utilizarmos  um  pouco do Parlamento  para

externar aqui o nosso sentimento de pesar, de tristeza, pelo falecimento desse grande

homem, grande líder,  que foi  José Alencar.  Acredito que,  neste  momento,  todo o

Sistema  S  está  realmente  de  luto.  Conheci  José  Alencar  quando  estava  na

Presidência da Fiemg. Fez um trabalho altamente significativo, dando à Federação

das Indústrias e ao Estado de Minas Gerais uma evolução muito forte. Portanto, nós,

mineiros, temos o orgulho de dizer que Minas Gerais é como um grande laboratório,

onde se forjam e temperam grandes homens e mulheres para contribuírem com o

desenvolvimento da nossa pátria e do nosso país. Portanto, é com muito pesar que

recebemos  essa  notícia  há  poucos  minutos.  Faço  coro  com  as  Deputadas  e  os

Deputados em seus pronunciamentos. Deixará saudade a lembrança de um homem

carismático, de um homem de trabalho, de um homem humilde, de um homem de

família,  que,  sobretudo,  deu  uma  grande  contribuição  para  o  enriquecimento  da

classe política deste país. Muito obrigado.

A Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Nosso grande  amigo,  companheiro,  Deputado

Paulo Guedes, que preside esta reunião, não poderia deixar também de falar aqui,

representando  a  mulher  mineira.  Temos  também  aqui  a  nossa  Deputada  Luzia

Ferreira e, certamente, a nossa bancada feminina está de luto pela morte do nosso

ex-Vice-Presidente  da  República,  José  Alencar.  Deixo  um  abraço  fraterno  à  sua

família, à sua esposa, D. Marisa, e à D. Célia, sua irmã. Concordo, primeiramente,

com todas as falas dos Deputados que nos antecederam. Num dia desses,  vi  na

televisão  uma entrevista  com o  Sr.  José  Alencar,  na  saída  do  hospital,  sorrindo,

quando um jornalista perguntou-lhe: “Por que esse sorriso, já que está passando por
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tanto sofrimento?”. E ele disse: “Sou escoteiro e aprendi que devemos ser alegres

nos  momentos  difíceis”.  Isso  me  marcou  muito,  nunca  mais  me  esqueci  disso.

Gostaria de frisar que José Alencar foi um homem de fé e um cristão convicto. Com

certeza, isso deu força para sua luta. Para nós ele foi verdadeiramente um exemplo

de homem de bem que pensou no povo brasileiro e no coletivo. Ele, um empresário

bem-sucedido, poderia estar gozando sua aposentadoria em vez de se envolver na

política. Lembro-me bem de que, na época de sua campanha, quando ainda havia a

resistência  em eleger  um trabalhador  para  Presidente,  ele  se  uniu,  como grande

empresário,  a  um  trabalhador,  transmitindo  essa  tranquilidade  ao  povo  brasileiro

antes mesmo que houvesse a confiança maior no ex-Presidente Lula. Esse era um

momento  de  muita  interrogação:  “Será  que  esse  Presidente  tem  condições  de

governar  o  País?”.  Depois  disso  vimos  que,  de  fato,  e  com  um  governo  bem-

sucedido, este país não foi governado apenas pelo Lula, mas também pelo ex-Vice-

Presidente José Alencar e por toda a equipe de governo. Essa foi uma decisão do

povo  brasileiro.  Quero  deixar  registrado  nesta  Casa  o  nosso  pesar.  Além  disso,

gostaria de dizer que, muito mais que tristeza, devemos recordar com alegria todo o

tempo que esse grande estadista esteve no meio de nós, pois representa muito bem

o povo mineiro. Com certeza José Alencar, onde estiver, estará diante de Deus, na fé,

no  céu,  e  de lá  continuará a trabalhar  pelo povo e  pelo País.  Peço a  Deus que

continue a abençoar a luta desse povo na defesa dos mais excluídos e na extinção da

desigualdade social. Conforme disse, José Alencar, como grande empresário, teve a

coragem de se unir a um trabalhador pensando exatamente no bem maior do nosso

país, em torno de objetivos comuns. Este país cresceu, e crescerá cada vez mais

com  a  nossa  Presidenta  Dilma  na  soberania  nacional.  Essa  é  a  nossa  palavra.

Certamente amanhã o povo de Minas Gerais estará unido e receberá o corpo do ex-

Vice-Presidente José Alencar nesta Casa. Esse momento será não apenas de luto,

mas de reflexão. Espero que possamos aprender com José Alencar a ser guerreiros e

guerreiras, pensando verdadeiramente no bem comum. Obrigada.

A Deputada  Luzia  Ferreira  -  Em nome da  Bancada do  PPS,  manifesto  nossos

profundos sentimentos a D. Marisa e a seus filhos por essa perda. Muito já se falou

do homem público José Alencar, como dirigente classista e, particularmente, como
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Vice-Presidente  durante  oito  anos.  Ressalto  aqui  a  força  que  demonstrou  nos

momentos tão adversos de sua luta contra o câncer.  Uma força que talvez tenha

surpreendido  a  todos,  pois  foram  tantas  cirurgias,  tantas  internações,  tantos

momentos difíceis, e ele sempre com otimismo - como bem reafirmado pela Deputada

Maria Tereza Lara - dando a demonstração de que, também nos momentos adversos,

manifestamos  nessa fé  interior  que ainda é  possível  ter  esperança.  José Alencar

demostrou isso, o que contribuiu muito para eliminar o preconceito com o câncer.

Sabemos que ainda há muito estigma das famílias e das pessoas que vivem com a

doença.  Recentemente,  fiquei  chocada quando soube por uma grande amiga que

está com câncer, que seu namorado a largou, pois tinha dificuldade em conviver com

essa  doença,  como  se  fosse  uma  chaga  pegajosa.  Como  Vice-Presidente,  José

Alencar tinha visibilidade e encarou essa doença discutindo sobre ela abertamente.

Mostrando a maneira como estava encarando o tratamento,  certamente contribuiu

muito para desmistificar e eliminar esse preconceito que ainda há com os que sofrem

de câncer. As próprias famílias ainda costumam escondê-los com medo exatamente

desse  preconceito.  Portanto,  cumpriu  esse  papel  sempre  com  muita  altivez  e

equilíbrio interno. Vendo como se comportou neste momento difícil, podemos fazer

também  um  paralelo  da  sua vida  de  homem  empresarial  de  sucesso.  Como ele

mesmo dizia, nasceu pobre e construiu essa carreira vitoriosa no meio industrial. Na

verdade, é um dos homens de maior sucesso na área empresarial do Brasil. Essa sua

grande força é uma característica que carregou e permanece como um exemplo para

que possamos homenageá-lo.  Ele também tinha opiniões muito definidas,  mesmo

fazendo parte do governo. Quem não se lembra de vê-lo sempre puxando a orelha da

equipe econômica e criticando as altas taxas de juros? Na verdade, era muito crítico

todas as vezes que eram elevadas. Então, tinha também essa singularidade de ser

muito coerente no seu posicionamento público e político. Portanto, rendo as minhas

homenagens e o meu reconhecimento pessoal, assim como o da nossa bancada do

PPS, dos Deputados Neider Moreira e Sebastião Costa. Muito obrigada.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  pela  ordem,  o

Deputado Carlos Mosconi.

O  Deputado  Carlos  Mosconi  -  Sr.  Presidente,  quero  também manifestar  o  meu
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pesar  e  sentimento  pela  morte  ocorrida  hoje,  há  poucos  minutos,  do  ex-Vice-

Presidente da República José Alencar.  O Brasil  inteiro lamenta a sua morte. José

Alencar  conquistou  no  País,  com  muito  merecimento,  uma  unanimidade,

independentemente de qualquer conotação política e partidária ou qualquer alto cargo

que ocupou, como, por exemplo, o de Vice-Presidente da República, por oito anos.

Com  sua  simplicidade  e  mineiridade,  conquistou  o  País  e  se  tornou  um  homem

vitorioso na sua vida pessoal e empresarial, empresário de grande sucesso. Mostrou-

se sempre uma pessoa muito simples,  humilde,  próximo das pessoas e  solidário.

Além disso, Sr.  Presidente, nestes últimos anos, enfrentou com grande altivez um

problema de saúde gravíssimo por um longo tempo. Toda a Nação acompanhou o

seu  sofrimento.  Ele  nunca  se  queixou  nem fez  nenhuma lamúria.  Pelo  contrário,

enfrentou  o  problema  com  absoluta  serenidade.  Naturalmente  estava  sofrendo

psicológica  e fisicamente  com desconfortos  de  toda ordem. Passou por  inúmeras

cirurgias e internações nos hospitais tanto no Brasil quanto fora do país. Isso causava

a ele e aos seus familiares enorme desconforto, mas enfrentou tudo isso sempre com

o sorriso nos lábios.  Logo,  dá ao País uma lição de que as coisas precisam ser

enfrentadas com essa sabedoria e altivez que ele tanto nos mostrou. Na verdade, foi

de grande utilidade para o Brasil.  Era mineiro -  aliás,  um mineiro na acepção da

palavra -, político e vitorioso na carreira, que aliás não foi tão longa, pois já começou

com certa  idade.  Foi  Senador  da República e depois  Vice-Presidente.  Nessa sua

atividade política, demonstrou sempre sua preocupação com o País, o povo e Minas

Gerais. Portanto, Sr. Presidente, manifesto meu sentimento principalmente pela perda

do ser humano José Alencar, pelo homem público e empresário vitorioso, por alguém

que enfrentou e venceu tudo. Quero manifestar o meu sentimento pelo ser humano

que o Brasil perde nesta tarde. É um grande mineiro que nos deixa no dia de hoje.

Muito obrigado.

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

também  quero  aqui  manifestar  os  sentimentos  deste  Deputado  e,  em  especial,

também o sentimento do povo norte-mineiro, que tinha pelo ex-Vice-Presidente José

Alencar uma admiração tremenda,  pela sua capacidade de liderança, pelo grande

homem que foi, pelos ensinamentos que trouxe a todo o Brasil e por tudo que fez pelo
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nosso ex-Presidente Lula, ajudando-o a fazer uma grande administração, e a nós, de

Montes Claros, do Norte de Minas, uma região onde ele morou, que visitou, e onde

trabalhou e investiu. Grande parte de suas empresas estão instaladas no Norte de

Minas,  por  isso quero aqui,  neste momento,  em nome da população do Norte de

Minas,  manifestar  nossa  profunda  tristeza  pelo  seu  falecimento;  mas,  ao  mesmo

tempo, externar a alegria de ter compartilhado da sua amizade, de ter convivido com

uma pessoa tão importante, tão generosa para ao povo brasileiro. Eu, ainda quando

Vereador da cidade de Manga, Deputado Bonifácio Mourão, fui eleito Presidente da

Associação dos Vereadores da Área Mineira da Sudene e, àquela época, o ex-Vice-

Presidente era Senador da República. Foi a primeira vez que fui a Brasília e lá, pelos

corredores do Senado, encontrei-me com o Senador José Alencar. Dirigi-me a ele,

apresentei-me, e ele me levou até o seu gabinete. Fiz a ele um convite: “Senador, vim

convidá-lo para o senhor fazer  uma palestra aos Vereadores do Norte de Minas”.

Prontamente ele atendeu. Trinta dias depois, ele estava em Montes Claros e fez uma

palestra para mais de 500 Vereadores. Daí nasceu uma amizade. Logo depois que

ele foi eleito Vice-Presidente da República, eu fui reeleito Presidente da Associação

dos Vereadores - Avans. Em seguida, liguei para a Vice-Presidência e solicitei uma

visita dele por ocasião da minha posse. A primeira visita dele a Minas Gerais como

Vice-Presidente  da  República  foi  para  me  prestigiar,  aconteceu  durante  a  minha

posse como Presidente  da  Associação de Vereadores,  na  Unimontes, em Montes

Claros, em janeiro de 2003. Aliás, isso ocorreu na semana em que ele tomou posse.

Portanto, trata-se de uma pessoa a quem muito devo, que sempre me prestigiou, que

me incentivou  na política,  assim  como incentivava todos  que faziam política  com

amor,  com carinho, com determinação, com vontade de fazer política. Ele tinha o

costume  de  dizer  que  ele  e  o  Lula,  apesar  de  não  terem  nenhum  diploma

universitário, foram os que mais investiram na educação. Construíram mais de 300

escolas técnicas em oito anos; fizeram uma revolução na educação; diminuíram a

pobreza no Brasil, tirando mais de 30 milhões de pessoas da linha da pobreza; e

conseguiram, em oito anos, gerar 15 milhões de empregos com carteira assinada no

Brasil.  Então,  a  José  Alencar,  esse  grande  parceiro  do  ex-Presidente  Lula,  nós

rendemos aqui, hoje todas as nossas homenagens por tudo que ele fez pelo Brasil e



2133
____________________________________________________________________________

pelas suas quatro cidades, que ele muito amava. Ele tinha o costume de dizer que

era  de  “Mucmoc”,  de  Muriaé,  de  Ubá,  de  Caratinga  e  de  Montes  Claros.  Tenho

certeza  de  que  Caratinga,  Montes  Claros,  Ubá  e  Muriaé,  assim  como  todas  as

cidades de Minas Gerais, todo o Brasil e todo o mundo choram hoje a perda deste

homem,  mas,  ao  mesmo tempo,  mostram  a  alegria  de  ter  tido  um  cidadão,  um

homem  simples,  um  homem  do  povo,  que  falava  a  língua  do  povo  na  Vice-

Presidência da República e que teve a oportunidade de ser Presidente por diversas e

diversas  vezes,  sempre  que  o  Presidente  Lula  se  afastava.  Ao  nosso  ex-Vice-

Presidente José Alencar, as nossas homenagens, do povo de Minas Gerais, do Norte

de Minas, e de Montes Claros. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, neste momento, com o coração extremamente dolorido, manifesta o

pesar pelo passamento de um exemplar brasileiro. Homem de origem modesta, que

sempre cultivou a escola da vida de forma exemplar,  de forma admirável.  Mesmo

atingindo sucesso e êxito em todos os desafios que a vida lhe apresentou, conseguiu

se  manter,  queridos  Deputados,  pautando-se  na  simplicidade,  na  humildade

franciscana.

Foi  um  autêntico  brasileiro,  um  autêntico  mineiro  e  deu  uma  contribuição

imensurável à democracia do nosso país, ao governo do nosso país. Relembro aqui o

seu vigoroso combate aos juros, extremamente penosos à nossa população, e sua

luta dura contra a carga tributária demasiada. Sempre com altivez, com otimismo,

com alegria e com perseverança, viveu a vida. Nos últimos anos, passou por muita

agrura, muita dor, muito sofrimento, mas deixa para todos nós - para Minas, para o

seu povo,  para o  Brasil  -  um exemplo  de  ser  humano  realmente  inigualável,  um

exemplo de cristão,  um exemplo de homem da vida que amava as pessoas,  que

amava Minas, que amava o Brasil, que amava a vida em sua plenitude.

Minas está triste; o Brasil está triste. Falei há pouco da relação bastante próxima

que tive o prazer de ter  com o querido Presidente José Alencar à época em que

estávamos à frente do Partido Liberal. Realmente, foi um aprendizado maravilhoso,

encantador. Que ele descanse em paz, porque realmente ele teve uma vida recheada

de muitas lutas e muitos desafios, mas, mesmo nos momentos de maior provação, de
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dificuldade maior, manteve-se altivo, alegre, esperançoso e, muito mais do que isso,

um homem de fé, um homem de religiosidade.  Assim sendo, a Presidência desta

Casa abraça a sua família, desejando que esse homem do bem, esse ser humano

admirável descanse em paz. Que seu exemplo possa inspirar às próximas gerações,

mostrar a todos nós que vale a pena exercer a vida com dignidade, que vale a pena

servir ao próximo, vale a pena amar o Brasil, vale a pena amar a vida.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  as

extraordinárias  de amanhã,  dia  30,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Célio Moreira, Duarte Bechir e Rogério Correia (substituindo o Deputado

Sávio Souza Cruz, por indicação da Liderança do Bloco Sem Censura), membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado Célio

Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da

Deputada Luzia Ferreira, dispensa a leitura da ata da reunião 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.  O Requerimento nº 227/2011 tem sua votação adiada em

virtude de requerimento do Deputado Duarte Bechir, aprovado pela Comissão. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
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proposições da Comissão. Registra-se a presença do Deputado Sávio Souza Cruz.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da

Deputada  Luzia  Ferreira  e  dos  Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Rogério

Correia  e  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicitam  seja  encaminhado  voto  de

congratulações com a Copasa pela comemoração do Dia Mundial da Água e pelos

investimentos  realizados  para  a  preservação  da  água  no  Estado;  Antônio  Carlos

Arantes  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  obter

esclarecimentos do Grupo de Ação Ambiental Guaxinim, do Município de Arcos, sobre

as ações desenvolvidas com foco no lixo rural e invisibilidade social; e Dalmo Ribeiro

Silva (2) em que solicita sejam encaminhados votos de congratulações com a Sra.

Ivanise Junqueira, idealizadora da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São

Lourenço, e com o Sr. Eugênio Ferraz, Chanceler da Medalha da referida Comenda,

pela  magnitude  e  brilhantismo  do  evento  realizado  no  dia  20  de  março,  nesse

Município. A Presidência recebe requerimentos dos Deputados Fred Costa em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública conjunta com as Comissões de

Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  e  de  Participação  Popular  para

discutir a situação do projeto Monumento Natural da Serra da Moeda e da construção

da  Estrada-Parque;  e  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  discutir  os  investimentos  feitos  pelos  governos  federal  e

estadual  e  pelas  Prefeituras  dos  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  Contagem  na

recuperação da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Duarte Bechir, Presidente - Luzia Ferreira - Delvito Alves.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Bruno  Siqueira,  André  Quintão,  Cássio  Soares  e  Luiz  Henrique,  membros  da

supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André Quintão,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 596, 599, 611, 612,

621, 627, 628, 634, 640, 647, 649, 652, 656 e 657/2011 (Deputado André Quintão);

607, 610, 618, 623, 631, 638, 639, 641 e 658/2011 (Deputado Bruno Siqueira); 614,

619, 620, 624, 625, 626, 633, 635, 646 e 659/2011 (Deputado Cássio Soares); 601,

605, 636, 637, 653 e 655/2011 (Deputado Delvito Alves); 600, 602, 604, 606, 613,

642, 643, 645, 648, 654, 665 e 666/2011 (Deputado Luiz Henrique); 594, 609, 615,

632, 644 e 650/2011 (Deputada Rosângela Reis); 593, 603, 608, 616, 617, 622, 629,

630, 660 e 664/2011 (Deputado Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 61/2011, em

turno  único,  e  302/2011,  no  1º  turno,  são  retirados  de  pauta,  atendendo-se  a

requerimentos,  respectivamente,  dos  Deputados  Luiz  Henrique  e  André  Quintão,

aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em turno

único, dos Projetos de Lei nºs 70 e 78/2011, ambos na forma do Substitutivo nº 1,

195/2011 com a Emenda nº 1 e, no 1º turno, 196/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Luiz Henrique); em turno único, 128/2011 na forma do Substitutivo

nº 1 (relator: Deputado Cássio Soares, em virtude de redistribuição); em turno único,

174/2011 com a Emenda nº 1 e, no 1º turno, 213/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Bruno Siqueira, o primeiro em virtude de redistribuição); e, no 1º

turno, 102/2011 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa).

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, em turno único, dos Projetos de

Lei nºs 123/2011 (relator: Deputado André Quintão); e no 1º turno dos Projetos de Lei
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nºs  310/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa)  e  312/2011  (relator:  Deputado

Cássio Soares).  É convertido em diligência à Secretaria  de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  o  Projeto  de  Lei  nº  99/2011  (relator:  Deputado  André

Quintão);  às  Secretarias de Estado de Fazenda e de Saúde,  respectivamente,  os

Projetos de Lei nºs 318 e 340/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique). Na fase de

discussão dos pareceres do relator, Deputado Sebastião Costa, que concluem pela

antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e  ilegalidade  dos  Projeto  de  Lei  nº  109  e

194/2011,  no  1º  turno,  são  deferidos  os  pedidos  de  vista,  respectivamente,  dos

Deputados André Quintão e Bruno Siqueira. Na fase de discussão do parecer sobre o

Projeto de Lei nº 210/2011, no 1º turno, é apresentada a proposta de Emenda nº 1, do

Deputado  Cássio  Soares.  Submetidos  a  votação,  são  aprovados  o  parecer  e  a

proposta de emenda. Fica aprovada a nova redação do parecer,  que conclui pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 210/2011 na forma

do Substitutivo nº 1 (relator:  Deputado André Quintão).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade dos Projetos de Lei nºs 41/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); 134,

180, 135, 139, os dois últimos com a Emenda nº 1, e 145/2011 (relator: Deputado

Sebastião Costa, os três primeiros em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos em que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos

de Lei nºs 31, 33, 38, 49, 50, 55, 56, 112, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 140, 141,

143,  144,  146,  147,  148,  149,  150,  151,  162,  167,  169  e  181/2011.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão - Bruno Siqueira - Luiz Henrique.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 22/3/2011

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Rômulo  Viegas  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Tenente  Lúcio,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Rômulo  Viegas,  dispensa a leitura  da  ata da reunião 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 da matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão  e  comunica  que  sugeriu  ao  Presidente  desta  Casa  a

indicação dos Deputados Tenente Lúcio e Dalmo Ribeiro Silva como membros efetivo

e suplente, respectivamente, do Conselho Estadual de Turismo. 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 Fred Costa (2) em que solicita seja realizada reunião

conjunta  com  a  Comissão  de  Participação  Popular,  para  debater,  em  audiência

pública, a situação dos Mercados Santa Tereza e do Cruzeiro; seja realizada reunião

conjunta com a Comissão de Participação Popular e a Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  do

projeto Monumento Natural da Serra da Moeda e da construção da Estrada Parque;

Luiz Carlos Miranda em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater  o  futuro  da  Usiminas  no  Estado;  Rômulo  Viegas  em  que  solicita  seja

realizada reunião de audiência pública no Município de São João del-Rei para discutir

o fomento ao turismo na região;  Tenente Lúcio (2)  em que solicita  seja realizada

reunião  conjunta  com  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial,  no

Município  de  Nova União,  para  debater,  em audiência  pública,  a  implantação  do

projeto  piloto  do  Programa Mineiro  de  Álcool,  Leite  e  Cachaça -  Promalc-;  sejam

realizadas reuniões conjuntas com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável,  para  debater  em  audiência  pública,  nos  Municípios  de  Três  Marias,

Santa Vitória e Capitólio,  a implantação de um programa estadual de incentivo ao



2139
____________________________________________________________________________

turismo da pesca esportiva no Estado; e Tenente Lúcio, Dalmo Ribeiro Silva, Rômulo

Viegas  e  Ulysses  Gomes  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  para  ouvir  o

Secretário de Estado de Turismo e os Presidentes dos circuitos turísticos do Estado a

respeito dos referidos circuitos no que tange ao planejamento de políticas voltadas

para o desenvolvimento da economia do turismo. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Tenente Lúcio, Presidente - Rômulo Viegas - Ulysses Gomes. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

22/3/2011

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeuzinho  Leite,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Fabiano  Tolentino  e  Gustavo  Perrella,

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão  presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. 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 Marques Abreu (3) em que solicita sejam

realizadas  reuniões de audiência  pública  com o objetivo de  debater  as  metas  do

Estado  para  o  desenvolvimento  das  políticas  esportivas  que  comporão  o  Plano

Estadual do Esporte; sejam discutidas as políticas, planos e programas de iniciativa

do  poder  público  e  de  entidades  não  governamentais  voltadas  à  promoção  do

protagonismo juvenil no Estado; e sejam debatidas as políticas de financiamento e

incentivo ao esporte no Estado; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada

visita às obras dos Estádios Governador Magalhães Pinto - “Mineirão” - e Raimundo
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Sampaio  -  “Independência”.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Tadeuzinho Leite, Presidente - Gustavo Perrella - Fabiano Tolentino. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Hely Tarqüínio,  Adelmo  Carneiro  Leão e  Doutor  Wilson Batista.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: dois cartões da Sra. Adriene Andrade, Corregedora do Tribunal de

Contas do Estado de Minas Gerais,  encaminhando os demonstrativos gráficos de

resultados dessa instituição, um anual e outro referente ao segundo semestre, ambos

do ano de 2010; ofícios dos Srs. Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de

Estado de Saúde e Gestor do SUS, encaminhando a prestação de contas do Sistema

Estadual de Saúde de Minas Gerais, referente à execução orçamentária do exercício

de 2010, no período de janeiro a dezembro; e Edson José Pereira, Presidente do

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, informando sobre os

pedidos  de  providências  feitos  ao  Ministério  Público  e  ao  representante  legal  do

Município de Poços de Caldas, a respeito do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO -

no  referido  Município.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

47/2011, em turno único, para o qual designou relator o Deputado Hely Tarqüínio.

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 222/2011. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  É recebido requerimento do Deputado Fred Costa em que solicita seja
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realizada  reunião  de  audiência  pública  com  a  finalidade  de  discutir  as  políticas

públicas voltadas para os portadores de epidermólise bolhosa. Submetidos a votação,

cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Doutor Wilson

Batista em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir  a

judicialização da saúde; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para debater as ações desenvolvidas pelo Grupo Vhiver, bem como

a renovação do convênio com a entidade; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja

realizada  reunião  de  audiência  pública,  conjunta  com  a  Comissão  de  Política

Agropecuária  e  Agroindustrial,  para  debater  todo  o  processo  de  produção,

comercialização e distribuição do queijo artesanal mineiro, os problemas enfrentados

pelos produtores diante da legislação sanitária vigente e as linhas de financiamento

relacionadas à cadeia produtiva do queijo artesanal mineiro; Rogério Correia em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  debater  e  obter

esclarecimentos sobre o programa Saúde Não Tem Preço, criado pelo Ministério da

Saúde; e Luiz Henrique em que solicita seja realizada reunião de audiência pública no

Município de Janaúba, com a finalidade de conhecer e discutir a situação do setor de

saúde  no  referido  Município  e  na  microrregião  da  Serra  Geral,  em  especial  do

Hospital Regional de Janaúba e do Hospital Sagrado Coração de Jesus. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Doutor

Wilson Batista - Neider Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Júlio, Gustavo Perrella, João Vítor Xavier e Romel Anízio, membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara
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aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  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 e comunica o

recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de

18/3/2011: ofícios dos Srs. Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal de Contas; Elmiro

Nascimento, Secretário de Agricultura; Maurício Borges, Superintendente Regional da

Caixa Econômica Federal (7); e Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional

da Caixa Econômica Federal (17). O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

4/2011 (Deputado Romel Anízio) e 6/2011 (Deputado João Vítor Xavier), no 1º turno.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Antônio  Júlio,  em  que  solicita  seja

realizada reunião  para  demonstração,  pelo Poder  Executivo,  do  cumprimento das

metas  fiscais  estabelecidas  para  o  Estado,  conforme  determina  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, e Duarte Bechir e Gustavo Valadares, em que solicitam seja

realizada  reunião  para  que  a  Sra.  Dorothéa  Werneck,  Secretária  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico, faça uma exposição sobre os resultados recordes do

Produto  Interno  Bruto  de  Minas  Gerais  no  ano  de  2010,  que  apresentaram  um

crescimento real médio de 10,9%, e sobre as ações do governo para a expansão da

atividade econômica no Estado; e rejeitado requerimento do Deputado Antônio Júlio,

em  que  solicita  ao  Presidente  do  Ipsemg  cópia  do  processo  administrativo  de

arrendamento  da  antiga  sede  da  autarquia,  registrando-se  o  seu  voto  contrário.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Gustavo Perrella - João Vítor Xavier - Sávio

Souza Cruz.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/3/2011

Às  14h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Luiz  Carlos

Miranda,  Romeu Queiroz e Tadeuzinho Leite,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Carlos Miranda, declara

aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado

Tadeuzinho Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Registra-se,  neste  momento,  a  presença da Deputada

Rosângela  Reis,  que  assume  a  direção  dos  trabalhos  e,  a  seguir,  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 297, no 1º turno, e 18/2011, em turno único (Deputada

Rosângela Reis); 34 e 45/2011, em turno único (Deputado Romeu Queiroz); e 35 e

48/2011 (Deputado Tadeuzinho Leite).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação  é  aprovado  o  Requerimento  nº

231/2011.  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 Celinho do Sinttrocel, em que solicita reunião de

audiência  pública  para  discutir  a  regulamentação  da  Convenção  nº  151  da

Organização Internacional do Trabalho, relativa à Proteção do Direito de Organização

e aos Processos de Fixação das Condições de Trabalho da Função Pública, que trata

da negociação coletiva, direito de greve e resolução de conflitos no âmbito das três

esferas  de  governo  e  poder.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Rosângela Reis, Presidente - Luiz Carlos Miranda. 
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/3/2011

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Délio  Malheiros,  Carlos  Henrique  e  Duilio  de  Castro,  membros  da

supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também, a Deputada Luzia  Ferreira e os

Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Célio  Moreira,  Tiago  Ulisses,  Gustavo  Valadares,

Duarte  Bechir,  João  Vítor  Xavier  e  Paulo  Lamac.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Délio  Malheiros,  declara  aberta  a  reunião  e,  em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Carlos Henrique, dispensa a leitura da ata

da reunião 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

eventuais irregularidades ocorridas na instalação de radares fixos e móveis em Belo

Horizonte  e  na  Região  Metropolitana.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais; Ramon Victor

Cesar, Diretor-Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte;

José Aparecido Ribeiro, Presidente da ONG SOS Multas Abusivas; Nelson Momo,

Diretor da Eliseu Kopp e Cia. Ltda.; Ricardo Antunes, Vereador da Câmara Municipal

de Sabará; e Christiano Leonardo Gonzaga Gomes, Promotor de Justiça da Comarca

de Sabará, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, como autor

do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Délio Malheiros em que solicita seja encaminhado ao

DER pedido de informações com relação aos contratos de assinatura para instalação

de  radares  no  Estado  de  Minas  Gerais,  bem  como  os  estudos  técnicos  da

necessidade e da viabilidade de instalação desses radares; Duilio de Castro (3) em
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que solicita à BHTRANS relatório contendo o número total de multas aplicadas no

ano de 2010 por radares, discriminando-os, e as multas, destacando-as por excesso

de velocidade até 5% e 10% de limite da via; em que solicita seja realizado debate

público para discutir as possíveis irregularidades na aplicação de multas e instalação

de  radares  em  locais  impróprios;  em  que  solicita  ao  Presidente  desta  Casa  a

contratação de uma empresa isenta do poder público para fazer um estudo técnico de

acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e do Contran para que essa

Comissão  possa  confrontar  os  estudos  da  empresa  que  prestou  o  serviço  para

instalação dos radares de Belo Horizonte; Liza Prado, Délio Malheiros e Duilio de

Castro  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ofício  à  BHTRANS  pedindo  que

encaminhe à essa Comissão cópia integral dos contratos assinados no exercício de

2010 e 2011 para instalação de radares em Belo Horizonte, bem como dos estudos

técnicos de viabilidade para a instalação de tais radares; Carlos Henrique em que

solicita seja realizada visita conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas, com a presença de membros do Ministério Público, do DER e da

BHTRANS,  aos  locais  onde  se  encontram  instalados  radares  nesta  Capital,  para

verificação  da  adequação  desses  equipamentos  às  necessidades  do  local  e  à

legislação pertinente; João Vítor Xavier em que solicita sejam convidados membros

da Câmara Municipal de Belo Horizonte para acompanhamento das visitas técnicas

aos radares de Belo Horizonte; Luzia Ferreira em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido de providências para que seja revisto o limite máximo de velocidade

na rodovia Belo Horizonte-Sabará, na altura do Km 6, onde se encontra instalado um

radar cujo limite atual de velocidade é de 40km/h; Luzia Ferreira, João Vítor Xavier e

Paulo  Lamac  em  que  solicitam  sejam  encaminhados  pedidos  de  informação  às

Prefeituras  Municipais  de Sete  Lagoas e de  Uberlândia,  sob a  forma de relatório

contendo  os  índices  de  acidentes  de  trânsito  dessas  cidades,  como  também  o

número total de multas aplicadas no ano de 2010 por radares, discriminando radares

e multas,  números de  vítimas fatais  e não fatais.  Foi  aprovado relatório  de visita

realizada  em  17/3/2011  a  locais  onde  se  encontram  instalados  radares  em  Belo

Horizonte,  que  será  arquivado  junto  aos  documentos  da  Comissão.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Délio Malheiros, Presidente - Liza Prado - Duilio de Castro.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

25/3/2011

Às  11h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Durval Ângelo e Fabiano Tolentino (substituindo o Deputado Zé

Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  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 Durval Ângelo,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo, Fabiano Tolentino e João Leite (2) em

que solicitam sejam ouvidos nesta reunião o Sr. William Adriano de Castro e demais

convidados sobre o assassinato do Sr. Geraldo Luchesi Mourão; seja encaminhado

ao Secretário de Defesa Social pedido de providências para enviar, ao Município de

Divinópolis, uma equipe especializada da Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte,

com  o  intuito  de  apurar  a  morte  do  Sr.  Geraldo  Luchesi  Mourão,  ocorrida  em

12/8/2010,  uma  vez  que  há  denúncias  de  supostas  irregularidades  no  inquérito

policial;  dos  Deputados  Durval  Ângelo,  Fabiano  Tolentino,  João  Leite  e  Sargento

Rodrigues (3) em que solicitam seja encaminhado ao Diretor do Presídio Floramar,

situado no Município de Divinópolis, pedido de providências para que o Sr. William

Adriano  de  Castro,  preso  nessa  unidade  e  que  alega  estar  com  a  audição

prejudicada,  possa  ter  atendimento  médico;  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas desta reunião aos convidados presentes e ao advogado do Sr. William

Adriano  de  Castro;  seja  encaminhado  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil  pedido  de
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providências para apurar denúncias de possíveis irregularidades e suposta tortura na

investigação  do  assassinato  do  Sr.  Geraldo  Luchesi  Mourão,  no  Município  de

Divinópolis; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de informações sobre

o ingresso do Delegado Leonardo Moreira Pio na Polícia Civil, principalmente sobre

data da posse, e se esta foi obtida mediante liminar judicial, bem como as avaliações

do estágio probatório do referido Delegado; seja encaminhado ao Subsecretário de

Administração  Prisional  pedido  de  informações  sobre  as  condições  físicas  do  Sr.

Willian  Adriano  de Castro  no  momento  em que foi  recluso  no  Presídio  Floramar,

principalmente  se  apresentava  hematomas,  bem  como  cópia  da  documentação

referente ao preso, entregue pela Polícia Civil.  A Presidência passa a ouvir a Sra.

Mariella Luchesi Resende de Mourão e os Srs. William Adriano de Castro; Magno

César da Silva, Delegado do 7º Departamento de Polícia Civil de Divinópolis; Wagner

Pinto  de  Souza,  Delegado  da  Polícia  Civil;  Elder  Gonçalo  Monteiro  D'Angelo,

Delegado da Polícia Civil, representando o Sr. Cylton Brandão da Matta, Corregedor-

Geral da Polícia Civil; Luiz Carlos Danunzio, Diretor-Geral de Segurança Interna do

Sistema Prisional do Estado; e Mayrinck Pinto de Aguiar Júnior. A Presidência informa

o recebimento  de  documento  contendo informações sobre  o  inquérito  policial  que

investigou o assassinato do Sr. Geraldo Luchesi Mourão. 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, 29 de março de 2011.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1/2011

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 e médio localizada no
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Município de Novo Oriente de Minas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  cabe agora  a este

órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.

103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1/2011 pretende dar a denominação de Escola Estadual Adolfo

Teixeira de Souza à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na Rua

Londrina, nº 200, Povoado de Americaninha, no Município de Novo Oriente de Minas.

A apresentação do projeto decorre de pedido formulado pelo colegiado da referida

escola, que, em reunião realizada em 14/5/2010, homologou, pela maioria dos votos

de seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Adolfo Teixeira de Souza

para aquela unidade de ensino.

Cabe ressaltar que o homenageado foi o fundador da primeira escola pública no

Povoado de Novo Oriente de Minas, após verificar que as crianças da região não

tinham um local para receber os primeiros ensinamentos. Sua esposa foi a primeira

auxiliar de serviços da escola, que funcionava precariamente em um casarão cedido,

e sua filha foi a primeira professora, destacando-se no papel de mestra pioneira na

comunidade.

Essa iniciativa tornou possível o atendimento aos alunos e deixou na memória de

todos a importância da educação.

Como forma de reconhecimento ao trabalho desenvolvido e ao incentivo para a

área educacional, é meritória a escolha do nome de Adolfo Teixeira de Souza para

denominar o educandário situado no Povoado de Americaninha, Município de Novo

Oriente de Minas.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1/2011, em

turno único.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Neilando Pimenta, relator.
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PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 4/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 15/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2011, e em observância ao que

determina  o  art.  62,  XXIII,  “d”,  da  Constituição  do  Estado,  a  indicação  de  José

Geraldo Oliveira Silva para o cargo de Presidente da Fundação Educacional  Caio

Martins – Fucam.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões elaboradas pelos parlamentares.

A experiência profissional do candidato indica sua qualificação para desempenhar

as funções inerentes ao cargo e o bom desempenho na arguição a que foi submetido

demonstra o seu conhecimento sobre a entidade para cuja presidência foi indicado.

Por isso, acreditamos que atenderá com desenvoltura às exigências do cargo. 

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação da indicação de José Geraldo

Oliveira Silva para o cargo de Presidente da Fundação Educacional Caio Martins -

Fucam.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Almir Paraca, Presidente - Neilando Pimenta, relator - João Vítor Xavier - Doutor

Wilson Batista.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 6/2011

Comissão Especial 

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  22/2011,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de

4/3/2011, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos da

alínea “d” do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, a indicação do Sr.

Carlos  Alberto Pavan Alvim  para  o cargo de Diretor-Geral  da Imprensa Oficial  do

Estado de Minas Gerais. 

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §
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1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado.

Pelo  “curriculum  vitae”  apresentado  pelo  candidato,  constata-se  sua  ampla

experiência profissional no setor público, em virtude de atuação em diversos órgãos e

secretarias  do Executivo mineiro.  Destaca-se sua atuação como Subsecretário  da

Casa Civil, da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais e, posteriormente,

como  Secretário  de  Estado  de  Governo  de  Minas  Gerais,  o  que  comprova  sua

capacidade  e  conhecimento  para  desempenhar  com  eficiência  as  elevadas

competências atribuídas ao cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial  do Estado.

Ouvido em arguição pública por esta Comissão, o indicado demonstrou conhecimento

sobre a entidade para cuja Diretoria-Geral foi indicado, respondendo com clareza e

objetividade às questões que lhe foram formuladas.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação do Sr.  Carlos  Alberto

Pavan Alvim para o cargo de Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais. 

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Gustavo Valadares, Presidente - Zé Maia, relator - Almir Paraca.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 7/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 23/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011, e em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação do Cel. Eduardo

Mendes  de Sousa para  o  cargo  de Diretor-Geral  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja diretoria-geral

foi  indicado,  atendendo,  ainda,  aos demais  critérios  exigidos para  a ocupação do

cargo. Esta Comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os
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princípios do Instituto.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  da  indicação  do  Cel.  Eduardo

Mendes  de Sousa para  o  cargo  de Diretor-Geral  do  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

João Vítor  Xavier,  Presidente  -  Maria  Tereza  Lara,  relatora  -  Carlos  Henrique  -

Bosco.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 15/2011

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem

nº 31/2011, publicada no “Diário do Legislativo” de 4/3/2011, e em observância ao que

determina o art.  62,  XXIII,  “d”,  da Constituição do Estado, a indicação de Antônio

Carlos  de Barros  Martins  para o cargo de Presidente da  Fundação Hospitalar  do

Estado de Minas Gerais – Fhemig.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §

1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública do indicado, que

respondeu satisfatoriamente às questões formuladas pelos Deputados.

O candidato demonstrou conhecimento sobre a instituição para cuja presidência foi

indicado, atendendo, ainda, aos demais critérios exigidos para a ocupação do cargo.

Esta Comissão entende tratar-se de pessoa capaz e comprometida com os princípios

da Fundação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação de Antônio Carlos de

Barros Martins para o cargo de Presidente da Fundação Hospitalar  do Estado de

Minas Gerais.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Hely  Tarqüínio,  Presidente  -  Carlos  Mosconi,  relator  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -

Neider Moreira - Bruno Siqueira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 205/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  no 5.095/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Instituto Esem - Associação de Trabalhos Voluntários, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  205/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Instituto Esem - Associação de Trabalhos Voluntários, 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. 

Cabe  ressaltar  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 dispõe 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 205/2011.
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Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Duarte Bechir, relator - Cássio Soares - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 246/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.798/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Pavões e Região

– Auapa –, com sede no Município de Patrocínio.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/2/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Vem agora a este órgão colegiado para ser examinada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  246/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública a

Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Pavões e Região – Auapa –, com

sede no Município de Patrocínio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções. 

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  57,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere; e, no art. 61, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não

serão remuneradas. 
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 246/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Duarte Bechir.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 247/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o Projeto de Lei nº 247/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.821/2010, tem como finalidade instituir o Dia

do Agente Penitenciário no Estado.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/2/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Em virtude de decisão da Presidência de 2/3/2011, foi anexado à proposição em

exame, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei nº

569/2011,  resultante  do  desarquivamento,  requerido  pelo  Deputado  Sargento

Rodrigues,  do Projeto  de Lei  nº  5.091/2010,  que institui  o  Dia do  Profissional  da

Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. 

Vem  agora  a  matéria  a  este  órgão  colegiado  a  fim  de  ser  examinada

preliminarmente  quanto  aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme

determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei no 247/2011 propõe que seja instituído o dia 14 de novembro como

Dia do Agente Penitenciário no Estado. 

Por  seu turno,  o Projeto de Lei  nº  569/2011, anexado à proposição em exame,

pretende instituir o dia 24 de junho como Dia do Profissional da Segurança Pública. 

A  Constituição  da  República  estabelece  que,  à  União,  compete  legislar

privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas em seu art. 22; e, aos Municípios, sobre assuntos de interesse local,

conforme preceitua seu art. 30, I. A competência do Estado membro está consagrada

no § 1º do art. 25, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo
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privativo da União ou do Município. 

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  quaisquer  dos  Estados

componentes do sistema federativo. 

Ademais,  a  Constituição  mineira,  ao  enumerar,  em  seu  art.  66,  as  matérias

legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia e dos titulares dos Poderes

Executivo  e  Judiciário,  do  Ministério  Público  e  do  Tribunal  de  Contas,  não  faz

referência àquela consubstanciada na proposição sob comento. Portanto, a qualquer

membro deste Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no caso

em apreço.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda no 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, a fim de, acatando

sugestão da proposição anexada, dedicar o dia a todos os profissionais da segurança

pública. Assim, poderão ser homenageadas todas as categorias que se dedicam a

garantir a ordem e a tranquilidade pública, com bravura e coragem, protegendo os

cidadãos e promovendo a paz social.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 247/2011 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1o a seguinte redação:

“Art.  1o –  Fica  instituído  o  Dia  do  Profissional  da  Segurança  Pública,  a  ser

comemorado, anualmente, no dia 14 de novembro.”. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Bruno  Siqueira,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 275/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo

instituir, em Minas Gerais, a Semana Estadual de Mobilização da Juventude.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem agora a este colegiado a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, em cumprimento ao disposto no art. 102, III,

“a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  275/2011  pretende  instituir,  em  Minas  Gerais,  a  Semana

Estadual de Mobilização da Juventude, a ser comemorada na última semana do mês

de setembro, ocasião em que temas pertinentes às necessidades desse segmento,

com  ênfase  na  formação  profissional  e  cultural,  serão  discutidos  por  meio  de

seminários, simpósios, palestras, conferências e outros eventos.

De  acordo  com  a  Constituição  da  República,  à  União  compete  legislar  sobre

matérias em que predomina o interesse nacional, relacionadas em seu art. 22, e, aos

Municípios,  sobre  assuntos  de  interesse  local,  conforme  preceitua  seu  art.  30.  A

delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25,

que lhe reserva as matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou

do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplinamento  jurídico  por  parte  de  Estado  componente  do

sistema federativo. 

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  Chefes  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção a esta examinada. Infere-

se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do

processo legislativo. 

A proposição possui, entretanto, algumas impropriedades. Em seu art. 4º, prevê que

caberá ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos, organizar, nortear e publicar as

conclusões de todas as sugestões colhidas durante a mobilização, além de cuidar de

sua  aplicação  pelas  autoridades  competentes.  Importante  observar  que  essas

atividades correspondem a atos  administrativos de atribuição do Poder Executivo,

sendo, em decorrência disso, desnecessária sua imposição por norma legal.
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Problema semelhante está presente no art. 5º, que determina a reserva de espaço

e  tempo,  em  todos  os  órgãos  de  comunicação  do  Estado,  para  publicação  e

divulgação de matérias alusivas à juventude e sua importância na vida de Minas.

Diante do exposto, apresentamos o Substitutivo nº 1, no final deste parecer, que

tem  como  objetivo  suprimir  as  impropriedades  apontadas  e  adequar  o  texto  da

proposição à técnica legislativa.

Conclusão

Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 275/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui a Semana Estadual de Mobilização da Juventude. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída a Semana Estadual  de Mobilização da Juventude,  a ser

comemorada anualmente na última semana do mês de setembro.

Parágrafo único - São objetivos da Semana a que se refere o “caput” deste artigo:

I - promover seminários, simpósios, palestras e conferências para tratar de temas

pertinentes às necessidades da juventude, em todos os seus aspectos, com ênfase

na formação profissional  e  cultural,  sob o prisma básico  de  sua plena integração

política e social; e

II - promover painéis temáticos sobre educação, emprego e renda, saúde, cultura,

esportes, responsabilidade social e cidadania.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Bruno  Siqueira  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 105/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em análise, resultado do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 922/2007, “incluí no currículo do ensino formal

conteúdos voltados ao processo de envelhecimento”. 
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Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática.

Nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno,

vem  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A proposição em análise determina a inclusão nos currículos das escolas do ensino

formal  de  matérias  e  conteúdos  relativos  ao  processo  de  envelhecimento  das

pessoas. Nos termos de sua justificação, objetiva-se estimular a valorização do idoso,

o  conhecimento  de  suas  limitações  e  dificuldades  para  que  a  sociedade  tenha

condições de lhe conferir um tratamento mais respeitoso e sem preconceito. 

O  Estado  possui  competência  para  legislar  sobre  a  matéria  uma  vez  que  a

Constituição Federal prevê, no art. 24, IX, a competência concorrente entre a União,

os  Estados  e  o  Distrito  Federal  para  legislar  sobre  educação,  cultura  e  ensino.

Ressalte-se  que  em  seu  art.  22,  inciso  XXIV,  a  Carta  Federal  estabelece  a

competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação

nacional. 

Assim, as normas que estabelecem diretrizes gerais para a educação nacional são

de  competência  exclusiva  da  União  podendo  os  Estados  legislar  de  forma

suplementar sobre normas que disponham sobre educação, cultura e ensino. 

A matéria  já  foi  analisada  na  legislatura  passada,  oportunidade  em  que  esta

Comissão se manifestou por sua juridicidade e apresentou substitutivo aprimorando o

conteúdo da proposição. Ratificamos o entendimento já exarado no referido parecer

transcrevemos abaixo a argumentação jurídica apresentada na ocasião: 

“No uso de suas atribuições constitucionais, a União editou a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional - LDB -, Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece,

em seu art. 26, que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter, além de

uma base nacional comum, uma parte diversificada, que atenda às características

regionais  e  locais  da  sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa

flexibilidade resulta a possibilidade de os Estados legislarem em caráter suplementar,
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respeitada a norma geral. 

Conclui-se  assim  que  a  inclusão  de  conteúdo  pedagógico  pretendida  pela

proposição em análise não encontra óbice de natureza legal. 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, em sede de medida

cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  1.991-1/DF,  ao  reconhecer  a

competência  do  Estado  membro  para  regulamentar  normas  sobre  conteúdos

curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da

Constituição da República. 

Contudo, há que se ressaltar que o art.15 da LDB prevê que os sistemas de ensino

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram

progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira,

observadas as normas gerais de direito financeiro público. Em decorrência disso, o

projeto em estudo deve zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada

como  um  dos  maiores  objetivos  da  LDB,  buscando  implementar  uma  política

educacional coerente com a demanda e com os direitos de alunos e professores.

Ressaltamos, também, a necessidade de uma profunda análise,  a ser realizada

pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a inclusão desse conteúdo no

currículo escolar irá causar na autonomia pedagógica das escolas, inclusive sobre a

possibilidade de a carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte

flexível do currículo dessas escolas tornar-se excessiva e, por isto, impraticável. 

Informamos, por fim, que a proposição em estudo não especifica em qual dos níveis

de educação deverá o conteúdo ser ministrado. Ademais, salientamos a necessidade

de se suprimir a previsão de que haverá uma disciplina específica para se ministrar

tal  conteúdo,  de  modo  que  os  conhecimentos  relativos  ao  envelhecimento  das

pessoas possam ser dados por professores em exercício, sem haver a necessidade

de contratar profissionais especializados, o que iria gerar aumento de despesa. Para

sanar tais irregularidades e adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos,

ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.” 

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 105/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Inclui no currículo do ensino médio e fundamental conteúdo referente ao processo

de envelhecimento das pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas do ensino médio e fundamental integrantes do sistema estadual

de ensino incluirão em seus currículos conteúdo pedagógico que aborde o processo

de envelhecimento das pessoas, com o objetivo de estimular o respeito ao idoso e

sua valorização pela sociedade, de eliminar o preconceito contra tais pessoas e de

produzir conhecimentos sobre o tema. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Delvito Alves, relator - André Quintão - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 109/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 83/2007, “dispõe sobre a política estadual de

polícia ostensiva de prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte

coletivo intermunicipal de passageiros”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, nos termos do art. 188

do Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento. 

Fundamentação

Inicialmente,  cumpre  salientar  que  proposição  idêntica  tramitou  nesta  Casa  na

legislatura anterior, oportunidade em que esta Comissão analisou detalhadamente a

matéria  no  que  tange  ao  juízo  de  admissibilidade.  Como  não  houve  mudanças

constitucionais supervenientes que propiciassem uma nova interpretação do projeto,

somos levados a ratificar o posicionamento expresso anteriormente e a reproduzir a
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argumentação jurídica apresentada na ocasião: 

“O objetivo da proposição, tal como anunciado na ementa e no “caput” do art. 1º, é

instituir a política estadual de polícia ostensiva de prevenção criminal e de segurança

nos veículos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros. Para alcançar esse

desiderato, o projeto atribui responsabilidade à Polícia Militar, ao Departamento de

Estradas de Rodagem - DER-MG - e às empresas delegatárias, concessionárias e

permissionárias  do  serviço  de  transporte  para,  conjuntamente,  desempenharem

ações  concretizadoras  dessa  política.  O  art.  2º  prevê  os  instrumentos  a  serem

utilizados  para  a  efetivação da  referida  política  governamental,  entre  os  quais  se

destacam a presença de policiais em viagens realizadas nos veículos de transporte, a

instalação  de  sistema de  segurança  interno  nesses  veículos  e  a  implantação  de

sistema  de  monitoramento  e  rastreamento  de  veículos  por  meio  de  satélite.  Os

demais  dispositivos  do  projeto  determinam,  essencialmente,  atribuições  à  Polícia

Militar e preveem um conjunto de procedimentos a serem observados pelos policiais

militares como condição para a implementação de tal política. 

Apesar da louvável preocupação do autor do projeto com a questão da segurança

pública  em  Minas  Gerais,  a  matéria  não  se  harmoniza  com  o  ordenamento

constitucional  do  Estado,  conforme demonstraremos a seguir,  além de apresentar

problema estrutural. 

Em primeiro lugar,  cabe salientar que a Polícia Militar é órgão da administração

direta do Executivo e subordina-se ao Governador do Estado, conforme estabelece o

art.  137  da  Carta  mineira.  Nessa  qualidade,  toda  norma  que  disponha  sobre  a

organização  da  citada  instituição,  o  que  abrange  a  fixação  de  competências  e

atribuições, deve emanar do Governador do Estado. É o que se infere do comando

previsto no art. 66, III, “f”, da mencionada Carta Política, o qual assegura ao Chefe do

Executivo a prerrogativa privativa para dispor sobre a organização da Polícia Militar.

Ora,  ao  definir  atribuições para  a  Polícia  Militar  e prescrever  condutas para seus

integrantes,  a  proposição  afronta  nitidamente  a  competência  reservada  ao

Governador do Estado para regular a matéria, razão pela qual fica patente o vício

formal de inconstitucionalidade. 

Poder-se-ia  objetar  afirmando  que  essas  atribuições  constituem  consequência



2162
____________________________________________________________________________

natural da política que ora se pretende instituir,  o que atenuaria o vício apontado.

Entretanto,  tal  argumentação não procede,  pois  a adoção de determinada política

pública pressupõe a elaboração de diretrizes, parâmetros ou vetores que vinculam as

ações dos órgãos executores, o que não é o caso, uma vez que o projeto, no afã de

criar a política que menciona, restringe-se basicamente a cominar responsabilidades

e atribuições a essa corporação militar. Uma coisa é definir parâmetros de ação e

metas a serem alcançadas pelo Executivo; outra coisa é determinar competências

para os órgãos e entidades do Poder administrador. A primeira pode ser objeto de

iniciativa  parlamentar  por  estabelecer  princípios  e  fundamentos  que  nortearão  o

cumprimento  de  tal  política,  pois  é  próprio  do  Parlamento  ditar  normas  gerais  e

abstratas, contanto que não contrariem as regras de iniciativa privativa consagradas

na  Constituição.  A segunda  depende  da  iniciativa  legislativa  do  Governador  do

Estado,  visto  que a  matéria se relaciona com a  organização e a  estruturação de

órgãos e entidades que lhe são subordinados ou vinculados.

Em segundo lugar - e aí reside o problema estrutural do projeto -, não conseguimos

extrair da proposição os vetores ou diretrizes da política estadual de que se cogita. O

que existe é a referência expressa aos instrumentos, que são apenas meios para a

sua execução. Toda política pública requer a definição prévia de objetivos e metas, e

é  exatamente  nesse  ponto  que  o  projeto  apresenta  outro  equívoco,  não  sendo

razoável explicitar meios sem a necessária definição de parâmetros que embasem as

ações do poder público. Nesse ponto, existe uma contradição entre o enunciado na

ementa e no “caput” do art. 1º da proposição, de um lado, e os demais preceitos, de

outro”.

Em síntese, o projeto invade a competência privativa do Chefe do Executivo ao

prever  atribuições para a Polícia Militar,  o  que resulta em flagrante  desrespeito  à

Carta mineira. Cabe lembrar que as normas de competência reservada previstas na

Constituição  configuram  desdobramentos  do  clássico  princípio  da  separação  de

Poderes. Assim, sempre que tais diretrizes forem inobservadas está-se, em última

análise,  contrariando  esse  tradicional  princípio,  que  é  um  dos  pilares  do  Estado

Democrático de Direito.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 109/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  André  Quintão  (voto

contrário) - Duarte Bechir - Delvito Alves.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 194/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Desarquivado  a  requerimento  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.223/2009,  atual  Projeto  de  Lei  nº  194/2011,  “torna  obrigatória  a  utilização  de

detectores de metais nos veículos destinados ao transporte rodoviário intermunicipal

de passageiros”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/2/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  em  exame  preliminar,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  dispõe  o  art.  102,  III,  “a”,  do  citado

Regimento.

Fundamentação

O projeto sob comento torna obrigatória, nos contratos de delegação de prestação

de  serviços  de  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal,  a  utilização  de

equipamento de detecção de metais,  a fim de impedir  a entrada de pessoas que

portem armas capazes de colocar em risco a segurança dos passageiros. Fixa, ainda,

o prazo de 90 dias para que o Estado promova a alteração dos contratos em vigor na

data da publicação da lei, findo o qual os delegatários terão o prazo de 90 dias para

se  adaptar  às  exigências  legais.  Em  caso  de  descumprimento  da  norma,  o

delegatário  do  serviço  público  estará  sujeito  a  advertência  formal  na  primeira

autuação e a multa, de 500 a 1.000.000 Ufemgs, em situação de reincidência.

O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é
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uma atividade de competência do Estado, que poderá prestá-lo diretamente, por meio

de seus próprios órgãos, ou mediante contrato de concessão, conforme prescreve o

art.  10, IX, da Carta mineira.  A concessão de serviço público é uma categoria de

contrato  administrativo  e,  nessa  condição,  o  poder  público  participa  da  relação

jurídica  com supremacia  de  poder  em  face do concessionário,  razão pela  qual  o

Estado  goza  de  um  conjunto  de  poderes  especiais  com  vistas  à  satisfação  do

interesse público. Entre essas prerrogativas, pode-se mencionar o poder de alteração

unilateral  do  ajuste,  o  poder  de  controle  e  fiscalização do avençado,  o  poder  de

rescisão unilateral e de aplicação de penalidades. 

Não obstante as prerrogativas asseguradas ao Estado, também chamado de Poder

concedente, o concessionário de serviço público tem direito ao equilíbrio financeiro do

contrato, que é a relação entre os encargos da empresa e a remuneração que lhe é

devida. No caso específico da concessão, a remuneração do particular contratante

advém da cobrança de tarifas dos usuários. Vê-se, portanto, que é lícito ao Estado,

que  é  parte  do  contrato  de  concessão,  modificar  unilateralmente  as  cláusulas

regulamentares relacionadas à prestação do serviço, embora tenha o dever jurídico

de  atualizar  o  ajuste  para  preservar  o  equilíbrio  econômico,  que  é  uma garantia

estabelecida em proveito da empresa concessionária. Normalmente, as modificações

efetivadas nesses contratos ocorrem por ato do Poder Executivo, por meio de termo

aditivo, por ser ele o gestor do serviço e do contrato. Entretanto, há casos em que

essas alterações resultam de ato legislativo propriamente dito, ou seja, é o próprio

legislador que introduz novas obrigações ao concessionário do serviço ou estabelece

disposições que interferem, direta ou indiretamente, na execução do contrato. 

Diante desse fato,  pode-se fazer  o seguinte questionamento:  o Legislativo pode

introduzir obrigações ao concessionário ou trata-se de uma prerrogativa inerente ao

Executivo, na qualidade de gestor de serviços públicos?

No plano doutrinário, há posições nos dois sentidos, não obstante a maioria das

modificações  unilaterais  emanarem  do  Poder  administrador.  No  campo

jurisprudencial,  existem  também  posições  divergentes.  Em  algumas  decisões,  o

Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  –  entendeu  que  apenas  o  Executivo  poderia

proceder  a  tal  alteração;  em  outras,  assegurou  essa  prerrogativa  ao  Estado
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legislador, situação em que seria legítima a alteração contratual, mediante lei.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.649-6 - DF -, que arguiu

a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899, de 1994, que concede passe livre às

pessoas portadoras de deficiência no transporte coletivo interestadual, o STF decidiu

pela possibilidade de alteração contratual por meio de lei e declarou a improcedência

da citada ADI. Nesse acórdão, a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, relatora do

processo, entendeu que, se a lei acarretar desequilíbrio financeiro do contrato, o que

deve  ser  analisado  caso  a  caso,  cabe  ao  concessionário  tomar  as  providências

cabíveis para restaurar essa equação matemática. 

Uma vez superada essa discussão,  que é favorável  ao Legislativo,  pelo menos

enquanto  prevalecer  essa  tese,  cabe  verificar  se  o  projeto  em  questão  está  em

sintonia com a realidade e se acarretará benefício à coletividade e, especialmente,

aos usuários do transporte coletivo intermunicipal. Nesse ponto, é preciso salientar

que as normas jurídicas, caracterizadas pela generalidade e abstração, assim como

os atos administrativos, preordenados à execução da lei, devem ser norteados pelo

princípio da razoabilidade, que está implícito no “caput” do art. 37 da Constituição da

República e explícito no “caput” do art. 13 da Constituição do Estado. As leis também

devem ser pautadas pelo bom-senso, pela coerência, pela utilização de parâmetros

aceitáveis em face da realidade social e pela relação de adequação entre meios e

fins. As medidas legislativas e administrativas devem guardar certa proporcionalidade

entre os instrumentos colocados à disposição do poder público e o objetivo que se

pretende  alcançar.  Eventual  descompasso  ou  excesso  do  legislador  no

disciplinamento  de  alguma  matéria  mostra-se  incompatível  com  o  princípio

constitucional  da  razoabilidade,  o  que  dá  ensejo  a  ulterior  declaração  de

inconstitucionalidade, caso o Judiciário seja provocado. Aliás, o STF já declarou, em

diversas  ocasiões,  a  inconstitucionalidade  de  leis  ofensivas  ao  postulado  da

razoabilidade.  A  título  de  exemplificação,  ao  julgar  a  ADI  nº  1.158-8-AM,  o

mencionado Tribunal declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Amazonas

que concedera gratificação de férias a servidor inativo.

A nosso ver, a implantação de equipamento voltado para a detecção de metais nos

veículos  de  transporte  coletivo  pode  trazer  mais  embaraços  e  dificuldades  que



2166
____________________________________________________________________________

vantagens para a coletividade. Isso porque é acentuado o número de pessoas que se

valem desse meio de transporte, de modo que a instalação desse equipamento pode

acarretar filas indesejáveis, lentidão e demora para o ingresso dos usuários no interior

dos  veículos.  Assim,  no  afã  de  proporcionar  mais  segurança  aos  usuários  desse

serviço público, fato que pressupõe fiscalização efetiva por parte do poder público, a

lei  acabaria  resultando  em  insatisfações,  devido  às  peculiaridades  do  transporte

coletivo. Dificilmente uma exigência dessa natureza teria aceitação popular, pois a

norma não se ajusta à realidade empírica, ou seja, ao que ocorre no mundo dos fatos.

Esse distanciamento entre o comando legal e as circunstâncias fáticas demonstra a

falta  de  razoabilidade do  projeto  em  questão,  não obstante  a  segurança pública,

genericamente considerada, ser aspiração de toda a coletividade. 

O processo de elaboração legislativa não deve ater-se apenas a aspectos formais

para a construção do direito, mas deve levar em conta também a possibilidade de

aceitação social da norma, de sua efetivação, sob pena de não ter eficácia. A par do

prestígio teórico, a lei deve ter aceitação prática; caso contrário, estar-se-ia diante de

mais uma norma, entre outras tantas, sem condições de produzir efeito. Nesse ponto,

é  oportuno  mencionar  que  o  STF,  no  julgamento  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 855-PR, suspendeu, liminarmente, até a apreciação final da

matéria, a eficácia de lei do Estado do Paraná que exigia a pesagem dos botijões de

gás  diante  do  consumidor,  no  ato  da  venda.  O  Tribunal  reconheceu  a  falta  de

razoabilidade e proporcionalidade da norma, em razão da dificuldade material ou, até

mesmo, da impossibilidade do cumprimento dessa exigência (RDA 194/299).

Por outro lado, o projeto parece afrontar o art. 22, XI, da Lei Maior, que prevê a

competência  privativa  da  União  para  legislar  sobre  trânsito  e  transporte.  A

obrigatoriedade  de  instalar  equipamentos  em  veículos  automotores,  sejam  de

transporte  coletivo,  sejam de transporte  de  cargas  ou,  simplesmente,  veículos  de

passeio,  encarta-se no domínio legislativo federal,  o  que exclui  a  competência do

Estado membro para o tratamento da matéria. A esse respeito, o STF, ao julgar a

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3671 MC/DF, em 28/8/2008, deferiu medida

cautelar para sustar os efeitos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 3.680, de 2005, do Distrito

Federal,  os  quais  tornavam  obrigatória  a  previsão  de  dispositivos  redutores  de
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estresse e cansaço físico a motoristas e cobradores. O relator da matéria, Ministro

Cezar Peluso, sustentou a tese de que “aparenta inconstitucionalidade, para efeito de

liminar, a lei distrital ou estadual que dispõe sobre obrigatoriedade de equipar ônibus

usados  no  serviço  público  de  transporte  coletivo  com  dispositivos  redutores  de

estresse a motoristas e cobradores e de garantir-lhes descanso e exercícios físicos”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 194/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Delvito  Alves  -  André

Quintão (voto contrário) - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 399/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  Projeto  de  Lei  n° 399/2011,

resultante do desarquivamento  do Projeto de Lei  n° 211/2007,  institui  o  programa

Deputado Mirim.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  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 em exame pretende instituir o programa Deputado Mirim no âmbito

do Estado, com o objetivo de levar ao conhecimento de alunos do ensino fundamental

a dinâmica do trabalho diário dos Deputados Estaduais.

Cumpre destacar que proposição similar tramitou nesta Casa em três legislaturas

anteriores  (Projetos  de  Lei  nºs  1.921/2001,  92/2003  e  211/2007),  tendo  esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade.  Nas  três  ocasiões,  a  Comissão  concluiu  pela  antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria.

Tendo  em  vista  a  inexistência  de  mudanças  constitucionais  supervenientes  que

propiciassem uma nova interpretação da matéria, somos levados a ratificar o mesmo

posicionamento,  reproduzindo  a  argumentação  jurídica  apresentada  no  parecer

referente ao Projeto de Lei n° 211/2007:

“O projeto em exame visa a instituir o Programa Deputado Mirim, possibilitando que

crianças  e  adolescentes  conheçam  o funcionamento  desta  Casa Legislativa  e  as

atribuições dos seus membros.

(...)

Programa  desta  natureza  constitui  matéria  de  economia  interna  da  Casa

Legislativa,  sendo,  portanto,  inadequado,  à  luz  do  princípio  da  separação  dos

Poderes,  instituí-lo  por  intermédio  de  lei.  Afinal,  se,  futuramente,  a  Assembleia

Legislativa decidir concentrar o exercício de sua função educativa na formação de

lideranças comunitárias ou de professores das escolas públicas, irá depender de um

novo projeto de lei,  a ser submetido à sanção do Governador do Estado, situação

inadmissível, tendo em vista o citado princípio.

Por esse motivo, entendemos que o projeto em exame não deve prosperar nesta

Casa, apesar das nobres intenções que motivaram a sua apresentação”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 399/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Duarte Bechir, relator - Cássio Soares - Delvito Alves -

André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 444/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 5.034/2010, altera a Lei nº 19.095, de 2/8/2010,

que disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim

que menciona”.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  nos termos do art.  102,  III,  “a”,  combinado com o art.  188 do

Regimento  Interno,  cabe  a  esta  Comissão  analisar  a  matéria  quanto  aos  seus

aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos

seguintes.

Fundamentação

O projeto em tela pretende alterar os arts. 4º e 5º da Lei nº 19.095, de 2/8/2010, que

disciplina o “marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores.

Esclarecemos que na legislatura passada, quando da análise do Projeto de Lei nº

5.034/2010, que deu origem à proposição em estudo, foi  apresentado substitutivo.

Como  não  ocorreram  mudanças  constitucionais  que  propiciassem  uma  nova

interpretação  da  matéria,  ratificamos  o  entendimento  adotado  anteriormente  e

reproduzimos a argumentação jurídica apresentada na ocasião: 

“De acordo com a nova redação do art.  4º,  o Poder Executivo fica autorizado a

celebrar convênio a fim de que a manutenção da citada lista fique a cargo de órgão

administrativo de proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.

Conforme a nova redação do art.  5º, a inclusão de consumidor na lista e a sua

consulta não se sujeitarão a pagamento. 

Primeiramente, como salientado por esta Comissão na análise do Projeto de Lei nº

309, de 2007, que deu origem à comentada lei, o “marketing” direto ativo, constituído

pela oferta de produtos ou serviços, particularmente por meio de ligações telefônicas,

tem trazido desconforto para os usuários dos serviços de telefonia.

A  lei  que  se  pretende  modificar  institui  a  lista  pública  para  registro  dos

consumidores que não desejam receber ofertas comerciais por meio de ‘marketing’

direto ativo, a qual foi denominada ‘lista antimarketing’, tendo sujeitado, em seu art.

5º,  a  utilização  de  tal  serviço  a  pagamento.  E  ainda,  em  seu  art.  4º,  prevê  a

possibilidade de estas listas serem administradas por Organização da Sociedade Civil

de Interesse Público - Oscip.

Note-se que o projeto dispõe sobre conteúdo que diz respeito à produção e ao
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consumo, matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito

Federal,  segundo  dispõe  o  art.  24  da  Constituição  da  República.  Esse  mesmo

dispositivo, em seu § 3º, reserva aos Estados a competência legislativa plena para

atender a suas peculiaridades, em face da inexistência de lei federal sobre o tema.

Por outro lado, cumpre esclarecer que “telemarketing”, como já foi dito, é prática de

venda  direta  ao  consumidor,  não  havendo  nenhuma  relação  com  propaganda

comercial, tema que se insere entre as competências legislativas privativas da União.

Verificamos, pois,  que não existe nenhuma restrição de ordem constitucional  ou

legal ao trâmite do projeto, lembrando, por último, que o processo legislativo pode ser

instaurado por iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se encontra inserida

entre aquelas previstas no art. 66 da Constituição mineira.

No entanto, com relação à mudança sugerida no art. 4º, conforme já foi salientado

reiteradas vezes por esta Comissão, o Poder Legislativo não tem competência para

editar norma autorizando o Poder Executivo a firmar convênio, uma vez que esta é

uma  atividade  de  caráter  eminentemente  administrativo,  sendo,  portanto,  da

competência deste último. Nesse sentido também dispõe a Carta mineira, no art. 90,

inciso  XVI,  determinando  que  compete  privativamente  ao  Governador  do  Estado

celebrar convênio com entidade de direito público ou privado. 

Por ser oportuno, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  165,  publicada  no  “Diário  da  Justiça”  de

26/9/97, decidiu que o Executivo não necessita da autorização do Legislativo para

firmar convênios, suspendendo a eficácia do inciso XXV do art. 62 da Constituição

Estadual, segundo o qual competia à Assembleia Legislativa “autorizar celebração de

convênio  pelo  Governo  do  Estado  com  entidade  de  direito  público  ou  privado  e

ratificar o que, por motivo de urgência, ou de interesse público, for efetivado sem essa

autorização,  desde  que  encaminhado  à  Assembleia  Legislativa  nos  dez  dias

subsequentes à sua celebração”.

Assim sendo, apresentamos substitutivo ao final do parecer, retirando a alteração

do art. 4º e aprimorando a redação do art. 5º.” 

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 444/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera  o  art.  5º  da  Lei  nº  19.095,  de  2  de  agosto  de  2010,  que  disciplina  o

“marketing” direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  5º - São gratuitas a consulta e a inclusão de consumidor na lista a que se

refere esta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno  Siqueira,  Presidente  e  relator  -  Cássio  Soares  -  Duarte  Bechir  -  André

Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 451/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 189/2007, “proíbe a utilização do Aeroporto

de Belo Horizonte (Aeroporto da Pampulha) por voos comerciais”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas, nos termos do art. 188 do Regimento Interno. 

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que, nas duas legislaturas anteriores,

proposições idênticas tramitaram nesta Casa, tendo sido arquivadas ao término da

respectiva  legislatura.  Trata-se  dos  Projetos  de  Lei  nºs  81/2003  e  189/2007.  Em

ambos os casos, esta Comissão analisou minuciosamente a matéria no exercício do

controle preventivo de constitucionalidade. Como não houve alteração constitucional
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superveniente que propiciasse uma nova interpretação da matéria, somos levados a

reproduzir, nesta peça opinativa, a argumentação utilizada na ocasião:

“O  projeto  em apreço  proíbe  a  utilização  do  Aeroporto  da  Pampulha,  em  Belo

Horizonte, pelas companhias aéreas com finalidade comercial e determina que estas

deverão utilizar, tão somente, o Aeroporto Tancredo Neves, em Confins. 

Ora, a constitucionalidade da proposição encontra óbice em questões atinentes ao

modelo de repartição de competências entre as entidades federadas adotado pela

Carta  Magna.  O  constituinte  de  1988  acolheu  o  princípio  da  predominância  do

interesse, sendo que à União cabem aquelas matérias em que predomina o interesse

nacional,  aos  Estados  as  matérias  de  predominante  interesse  regional,  e  aos

Municípios os assuntos de interesse local. Segundo o constitucionalista Alexandre de

Morais,  o legislador  constituinte,  adotando o referido princípio,  estabeleceu quatro

pontos  básicos  no  regramento  para  a  divisão  de  competências  legislativas  e

administrativas: áreas de atuação legislativa concorrente, áreas comuns de atuação

administrativa paralela, possibilidade de delegação e reserva de campos específicos

de competência administrativa e legislativa. Nesse sentido, reserva à União aqueles

poderes enumerados nos arts. 21 e 22 da Constituição da República; aos Municípios,

os enumerados no art. 30; e aos Estados, os remanescentes, ou seja, os que não

sejam privativos da União ou dos Municípios. 

O art. 21, XII, ‘c’, da Lei Maior determina que compete à União explorar, diretamente

ou mediante autorização, concessão ou permissão, a navegação aérea, aeroespacial

e a infraestrutura aeroportuária. Os incisos I e X do art. 22, por sua vez, determinam a

competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico e navegação

aérea. 

Segundo o art. 38 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei Federal nº 7.565, de

1986),  os  aeródromos  públicos,  como  o  Aeroporto  da  Pampulha,  ‘constituem

universalidades,  equiparadas  a  bens  públicos  federais,  enquanto  mantida  a  sua

destinação específica, embora não tenha a União a propriedade de todos os imóveis

em  que  se  situam’.  Vê-se,  pois,  que  apenas  a  União  pode  explorar  e  regular  a

navegação aérea, sendo responsável, sobretudo, pela infraestrutura aeroportuária.

Por outro lado, a localização dos aeroportos constitui assunto de interesse local,



2173
____________________________________________________________________________

vale dizer, a matéria diz respeito às normas e condições para uso e ocupação do solo

urbano. O Município de Belo Horizonte, na Lei Municipal nº 7.166, de 1996, considera

a zona em que se localiza o Aeroporto da Pampulha “Zona de Grandes Equipamentos

-  ZE -”,  seja,  trata-se de  região  ocupada por  grandes equipamentos de interesse

municipal  ou  a  eles  destinada.  Voltando  ao  Código  Brasileiro  de  Aeronáutica,

observe-se que o seu art. 43 determina que as propriedades vizinhas dos aeródromos

e das instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais

especificadas pela autoridade aeronáutica.

Verifica-se,  portanto,  que  a  matéria  em  análise  se  enquadra  na  esfera  de

competência de dois entes federados: a União, à qual compete privativamente regular

a navegação aérea, e o Município, responsável pelo estabelecimento de normas de

uso  e  ocupação  do  solo  urbano.  O  Estado,  portanto,  ao  qual  competem  apenas

matérias residuais, está excluído desta relação.”.

Conclusão

Diante  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 451/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Duarte Bechir, relator - Cássio Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 484/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  90/2007,  dispõe  sobre  a  proibição  da

permanência das pessoas nos veículos automotores e nas motocicletas durante o

abastecimento nos postos de combustíveis do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  nos  seus  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo proibir a permanência de pessoas dentro

de veículos e em motocicletas durante o abastecimento nos postos de combustíveis.

O  autor,  em  sua  justificação,  afirma  que  a  medida  tem  por  finalidade  garantir  a

segurança  e  a  tranquilidade  da  população,  já  que,  durante  o  abastecimento,  os

veículos e motocicletas emanam gases de alto potencial explosivo e outros líquidos

inflamáveis, que podem vir a causar acidentes.

Não podemos deixar de mencionar que proposição similar tramitou nesta Casa em

duas legislaturas anteriores (Projetos de Lei n°s  3.816/2006 e 90/2007), tendo esta

Comissão  analisado  de  forma  detalhada  a  matéria  no  que  tange  ao  juízo  de

admissibilidade  e  concluído  por  sua  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade.

Tendo em vista a inexistência de mudanças constitucionais e legais supervenientes

que propiciassem uma nova interpretação da matéria, ratificamos o posicionamento

expressado  no  parecer  referente  ao  Projeto  de  Lei  n° 90/2007,  reproduzindo  a

argumentação jurídica apresentada:

“Embora não se detecte vício formal na proposta, seu conteúdo desafia parâmetros

de razoabilidade.

Nesse sentido, é indagar se, na hipótese de uma explosão, a qual é mencionada na

justificação do projeto, estariam os passageiros protegidos caso estivessem a três

metros de distância do veículo, conforme prescrito.

Além disso, é necessário ponderar que, nos horários de mais movimento, os postos

ficam repletos de veículos; assim sendo, certamente será muito difícil organizar os

motoristas da forma que o projeto determina.

Acrescente-se que o tempo despendido pelos frentistas na execução dessa tarefa

fará  atrasar  bastante  o  atendimento  dos  clientes,  o  que  provavelmente  produzirá

reflexos no trânsito, uma vez que a maior parte dos postos se situa à margem de ruas

e avenidas, muitas delas bastante movimentadas.

Mas  não  se  trata  apenas  do problema do congestionamento  e  do  atendimento

moroso.  Este  se  tornará  ainda mais  grave quando,  entre  os  passageiros,  houver

pessoas com dificuldade de mobilidade, dependendo, por exemplo, de fazer uso de
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cadeira de rodas para se locomover.

Passamos, agora, à análise da matéria sob o ponto de vista da eficácia normativa.

É de perguntar como seria realizada a fiscalização dos comandos legais estipulados

no projeto. Afinal, existe um sem-número de postos de combustíveis espalhados por

todo o Estado de Minas Gerais. Ademais, resta saber como seria factível demonstrar

o  descumprimento  da  lei,  uma  vez  que,  fora  dos  horários  mais  concorridos,  as

pessoas,  normalmente,  não  gastam  mais  que  alguns  minutos  para  abastecer  o

veículo. A depender da chegada do fiscal, muita coisa já terá acontecido.

É de indagar, ainda, quem seria multado: se a pessoa jurídica do posto de gasolina,

se o usuário que, deliberadamente, avançar a linha dos três metros de distância num

momento em que o frentista, ocupado com outros veículos, nada puder fazer para

impedi-lo.

É  igualmente  possível  que  conflitos  ocorram  nessas  situações,  em  razão  de

pessoas recusarem-se a afastar-se do veículo por nele levarem pertences de valor e

temerem que sejam furtados.

Tantas as probabilidades de problemas demonstram que a solução para o risco de

haver explosão, levantado no projeto em tela, exigirá outro tipo de providência que

não a proposta.

Verifica-se, portanto, com fundamento nos argumentos expendidos neste parecer,

que a proposição em epígrafe, por seus termos, contraria o princípio constitucional da

razoabilidade, inserto no § 1º do art. 13 da Carta mineira”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 484/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Duarte Bechir, relator - Cássio Soares - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 501/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 54/2007, dispõe sobre inclusão de
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disciplina na grade curricular do ensino médio e dá outras providências. 

Publicada no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em análise é incluir no currículo das escolas integrantes

da rede estadual de ensino médio a disciplina Literatura Mineira, a fim de que os

alunos tenham mais contato com a literatura produzida em Minas Gerais. 

Primeiramente, vale registrar que proposições de idêntico teor já foram analisada

nesta Casa em outras legislaturas, como os Projetos de Lei nºs 54/2007, 1.647/2001 e

215/2003, que receberam desta Comissão parecer pela constitucionalidade. 

Como  não  houve  mudança  no  ordenamento  jurídico  que  justificasse  um  novo

entendimento sobre a matéria, ratificamos o parecer exarado por esta Comissão na

legislatura passada, cujos termos transcrevemos a seguir:

“No que toca à competência para legislar sobre a matéria, registre-se que compete

privativamente à União editar  normas que estabeleçam as diretrizes gerais para a

educação nacional. Já as normas que disponham sobre educação, cultura e ensino

são de competência concorrente da União e dos Estados, por força do disposto no

art. 24, IX, da Constituição Federal.

Constata-se,  portanto,  que a  competência  da  União  para  legislar  sobre  normas

gerais não exclui a competência suplementar dos Estados para atender, segundo os

princípios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos governos locais. 

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei Federal nº 9.394,

de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB -, que define as

diretrizes e bases da educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os

currículos do ensino fundamental e médio devem ter,  além de uma base nacional

comum, uma parte diversificada que atenda as características regionais e locais da

sociedade,  da  cultura,  da  economia  e  da  clientela.  Dessa  flexibilidade,  resulta  a

possibilidade  de  legislação  suplementar  por  parte  dos  Estados  Federados,
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respeitadas as imposições da norma geral. 

Conclui-se assim que a inclusão de conteúdo relativo à literatura mineira na grade

curricular das escolas de ensino fundamental e médio não encontra óbice de natureza

formal. Dessa forma já se manifestou o Supremo Tribunal Federal - STF -, em sede

de  medida  cautelar  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  1.991-1/  DF,  ao

reconhecer  a  competência  do  Estado  membro  para  regulamentar  normas  sobre

conteúdos curriculares em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX, e 23,

V, da Constituição Federal. 

Vale ressaltar que o art.15 da LDB prevê que os sistemas de ensino assegurarão às

unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus

de autonomia  pedagógica  e  administrativa  e de  gestão  financeira,  observadas as

normas gerais de direito financeiro público. A autonomia das unidades escolares é

preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, que busca implementar uma

política educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e professores. 

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia pedagógica das escolas

na medida em que propõe a inclusão, no currículo escolar, de conteúdo referente a

literatura  mineira,  e  não  de  uma  disciplina  específica,  o  que  iria  demandar  a

contratação de professores especializados, gerando custo para as escolas, além de

constituir ingerência em sua autonomia. A inclusão de um determinado conteúdo em

disciplina  já  existente  mostra-se  mais  adequada  à  orientação  dada  pela  Lei  de

Diretrizes e Bases da Educação. 

Propomos, todavia, por meio da Emenda nº 1, a supressão do art. 2º do projeto que

determina atribuições específicas para órgão da Secretaria de Estado de Educação,

incorrendo, assim, em vício formal de iniciativa, por tratar-se de competência privativa

do Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, ‘e’, da Constituição Estadual. 

Por meio da Emenda nº 2, propomos a retirada do art. 3º do projeto, que contém

dispositivo inócuo sobre as despesas decorrentes da sua aplicação. 

Ressaltamos, por fim, a importância de uma profunda análise, a ser realizada pela

Comissão de Educação,  sobre as  implicações que a inclusão desse conteúdo no

currículo  escolar  poderá  causar  no  que  concerne  à  autonomia  pedagógica  das

escolas,  inclusive  sobre  a  possibilidade  de  a  carga  de  conteúdos  a  serem
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obrigatoriamente  incluídos  na  parte  flexível  do  currículo  dessas  escolas  tornar-se

excessiva e, por isso, impraticável.  A propósito,  registre-se que outros projetos da

mesma natureza estão em tramitação nesta Casa, o que suscita a necessidade de

uma reflexão sobre a viabilidade operacional de se incluírem tantos conteúdos em

nosso currículo escolar. Entretanto, como já foi dito, esta análise compete à comissão

de mérito.” 

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  501/2011  com  as  Emendas  nºs 1  e  2,  a  seguir

apresentadas. 

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º. 

EMENDA Nº 2

Suprima-se o art. 3º. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - André Quintão, relator - Cássio Soares - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 503/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.715/2010,  “obriga  a  Companhia  de

Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais  -  Copasa -  MG - a suspender a

cobrança de tarifa de água nos casos em que houver corte no fornecimento por falta

de pagamento e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/2/2011, o projeto foi distribuído a esta

Comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende viabilizar a suspensão da cobrança da tarifa relativa ao

fornecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  pela  concessionária  quando  da
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ocorrência de corte no fornecimento do serviço por falta de pagamento.

Segundo  o  autor  do  projeto,  a  medida  proposta  pretende  evitar  que  os

consumidores sejam surpreendidos por uma dívida, correspondente à tarifa mínima,

gerada em período durante o qual não houve consumo de água.

Observa-se a preocupação do parlamentar na solução de um problema que aflige

os  consumidores  do  Estado quando percebem,  ao  buscar  o  restabelecimento  da

prestação do serviço,  a necessidade de despender recursos para pagamento não

apenas dos custos da religação, como também da parcela relativa à tarifa mínima.

Não obstante o fato de a principal concessionária mineira que presta serviços dessa

natureza - a Copasa-MG - ser uma empresa que integra a administração indireta do

Estado,  não  vislumbramos  a  perspectiva  de  tramitação  do  projeto  nesta  Casa,

conforme veremos adiante.

Os serviços de fornecimento de água e coleta de esgotos, classificados como de

interesse local,  são de competência do Município, conforme o disposto no art. 30,

inciso V, da Constituição da República. Cabe, portanto, ao Município a prestação do

serviço, quer direta, quer indiretamente, mediante terceirização, celebrando contrato

público  precedido  do  competente  processo  licitatório.  Estabelecidas  as  relações

jurídicas  entre  o  poder  concedente  (Município)  e  o  concessionário  (empresa

terceirizada),  fixam-se  entre  as  partes  as  condições  para  a  disponibilização  do

serviço.

Verifica-se, assim, que não compete ao Estado membro interferir em tais relações,

ainda  que  por  meio  de  lei,  conforme  pretendido.  Esse,  a  propósito,  tem  sido  o

posicionamento do Supremo Tribunal Federal em diversos julgados, entre os quais

colhe-se o seguinte:

“Ementa: ação direta de inconstitucionalidade - concessão de serviços públicos -

invasão, pelo Estado-membro, da esfera de competência da União e dos municípios -

impossibilidade de interferência do Estado-membro nas relações jurídico-contratuais

entre  o  poder  concedente  federal  ou  municipal  e  as  empresas  concessionárias  -

inviabilidade da alteração,  por  lei  estadual,  das condições previstas  na licitação e

formalmente estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime

federal e municipal - medida cautelar indeferida (ADI nº 2.337-3/SC)”.
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Deve  ser  destacado,  por  último,  que  a  cobrança  da  tarifa  mínima  se  encontra

prevista na Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007, cujo art. 45 enfatiza a sujeição do

consumidor “ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da

conexão e do uso desses serviços”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 503/2011.

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira,  Presidente  -  Sebastião  Costa,  relator  -  Cássio  Soares -  Duarte

Bechir - André Quintão (voto contrário). 

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 583/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Elismar Prado, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.875/2007, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

instituições  financeiras,  administradoras de  cartões de  crédito,  administradoras  de

cartões de afinidade e empresas correlatas fornecerem correspondências impressas

no sistema Braille quando da sua solicitação”.

Publicado no “Diário  do Legislativo”  de 4/3/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela já foi exaustivamente analisada por esta Comissão quando do

trâmite do Projeto de Lei nº 1.875/2007, na legislatura anterior.

Não  tendo  ocorrido  nenhuma  alteração  constitucional  ou  legal  que  pudesse

propiciar uma nova interpretação da matéria, acolhemos na íntegra o parecer exarado
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pelo relator, naquela oportunidade, o qual transcrevemos a seguir:

“Esta Casa Legislativa tem aprovado, nos últimos anos, inúmeros projetos - que se

transformaram  em  normas  jurídicas  -  com  o  objetivo  de  proporcionar  melhor

integração  social  dos  deficientes,  em  absoluta  consonância  com  os  preceitos  da

Carta  da  República,  que  preconiza  a  implementação,  pelo  poder  público,  de

programas, projetos e ações para atendimento dos deficientes. Lembre-se, por ser

oportuno, que o art. 227 da Constituição Federal ressalta também a necessidade de

habilitação e facilitação do acesso dos portadores de necessidades especiais ‘aos

bens  e  serviços  coletivos,  com  a  eliminação  de  preconceitos  e  obstáculos

arquitetônicos’, exatamente conforme pretendido por meio da proposição em apreço.

Por  outro  lado,  não  existe  controvérsia  quanto  à  prerrogativa  da  Assembleia

Legislativa  para  dispor  sobre  a  matéria,  em  face  da competência  concorrente  da

União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre produção e consumo,

como também sobre danos causados ao consumidor. O Supremo Tribunal Federal,

em reiteradas oportunidades, rechaçou a tese das instituições financeiras no que diz

respeito à competência privativa da União e, particularmente, do Banco Central do

Brasil,  para  estipular  normas  de  natureza  cogente  em  relação  às  instituições

financeiras. Evidentemente, as regras relativas ao sistema financeiro nacional devem

ser  editadas  pela  União.  Não  é  este,  entretanto,  o  caso  em  análise,  que  versa,

particularmente, sobre a proteção do consumidor com necessidades especiais, sem

nenhuma ingerência nas atividades, nas regras para consignação do crédito nem em

nenhuma outra norma que diga respeito às  operações de natureza financeira.  Na

esfera estadual, encontra-se em vigor a Lei nº 13.738, de 20/11/2000, a qual obriga

as  agências  e  os  postos  bancários  a  emitir  documentos  em  braile  e  a  instalar

equipamentos  de  informática  adequados  ao  atendimento  dos  portadores  de

deficiência visual. Visando a atender ao princípio da consolidação das normas e a

estender a medida às administradoras de cartões de crédito, que foram reconhecidas

como instituições financeiras  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  apresentamos,  na
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conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 583/2011, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido:

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das administradoras de

cartões de crédito e de cartões de afinidade ao atendimento de deficientes visuais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - As instituições financeiras e as administradoras de cartões de crédito e de

cartões  de  afinidade  estabelecidas  no  Estado  ficam  obrigadas  a  emitir,  mediante

solicitação,  correspondência  e  documentos  em  braile,  assim  como  a  instalar

equipamentos de informática adequados ao atendimento dos deficientes visuais.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 13.738, de 20 de novembro de 2000. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Comissões, 29 de março de 2011.

Bruno Siqueira, Presidente - Cássio Soares, relator - André Quintão - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 601/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Arlen Santiago, visa a autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Salinas o imóvel que especifica.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto à



2183
____________________________________________________________________________

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 601/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Salinas  o  imóvel  com  área  de  14.950m²,  situado  nesse

Município, para a construção da sede da Universidade Estadual de Montes Claros –

Unimontes.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça fez algumas

alterações  para  torná-la  mais  adequada.  Considerando  que  parte  do  imóvel  é

ocupada  pela  Escola  Estadual  Professor  Elídio  Duque,  o  Poder  Executivo,  no

substitutivo apresentado, fica autorizado à doar diretamente à Unimontes uma área

de 3.500m², a ser desmembrada do imóvel com área de 14.950m², para a construção

de câmpus da Universidade. 

Cabe  destacar  que  o  art.  2° determina  que  o  bem  rev erterá  ao  patrimônio  do

Estado, se, findo o prazo de 20 anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para a

elaboração e o controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode

ser realizada com a referida autorização.

Ressalte-se que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário nem implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 601/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
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Justiça.

Sala das Comissões, 30 de março de 2011.

Antônio Júlio, Presidente - Gustavo Corrêa, relator - Antônio Carlos Arantes - Arlen

Santiago - João Vítor Xavier - Ulysses Gomes.
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